
Kétéves a Debrecen ráDió FM95!
ÜnnepeljÜk egyÜtt ezt a szÜletésnapot!

Debreceni Ősz
KoncerteK, tárlatoK, előadásoK

a Magyar Faust
ÖrdÖngÖs debreceni hős a csoKonai színházban

2015.
oKt. 9. –
nov. 6.



CSAK 3 NAPIG!

CSÜTÖRTÖK,
PÉNTEK, SZOMBAT  

2015.NOVEMBER

EXTRA
KEDVEZMÉNYEK

m3outlet m3outlet.hu

5-6-7.

10.00-21.00



  

3

6
Sikk legyen  
kézilabda- 
meccsre járni!

8
Boldog  

születés napot,  
Debrecen Rádió FM95!

10
Debreceni hoki: 
ötből öt győzelem
 

21
Őszi  

program-
kavalkád

32
Filmek az  
Apolló moziban

A remény forradalma
Ismert tény, hogy több évtizedes hazugság és hami-
sítás után a rendszerváltással került a méltó helyére 
1956 októberének emlékezete. Ennek részeként 1989 
októberében történt meg az első nyílt ünneplés, majd 
1990-ben került be a hivatalos állami ünnepek sorába. 

Eleinte nagyon sok ellenérzés és kritika fogalmazó-
dott meg a forradalommal szemben, melyek sorában 
ott szerepelt az is, miszerint ez egy eleve kilátástalan, 
a sikerre esélytelen és így hiábavaló esemény volt. 
Utólag – több évtizedes távlatból visszatekintve – va-
lóban igaz, hogy egy szabad, többpárti parlamentáris 
demokrácia megteremtése, valamint a semlegesség, 
illetve a szovjet tömbből való kiválás elérése nem tar-
tozott a reális lehetőségek közé. Nagy tévedés volna 
azonban mindebből azt a következtetést levonni, hogy 
a forradalom vezetői naiv és tudatlan emberek voltak, 
a felkelést pedig jobb lett volna el sem kezdeni.

Utólag – különböző források és dokumentumok 
ismeretében – már könnyű ítéletet mondani, de a 
forradalmi vezetőknek akkor és ott, az események 
sodrában és a kezdeti sikerek által is ösztönözve 
kellett kijelölni a célokat. Igaz, a forradalom leveré-
sével a rendszerátalakító törekvések is elbuktak, de 
hátrahagyták örökségüket az utókornak. 1956 egyik 
fontos üzenete, hogy nem lehet és nem szabad mindig 
megalkudva elfogadni az alárendeltséget, a szolgai 
állapotot, hanem – a körülmények változása esetén – 
küzdeni kell ellene. Enélkül a szellemi örökség nélkül 
1989/90-ben sem mehetett volna végbe a rendszer-
váltás folyamata, nem túlzás tehát azt állítani, hogy 
a levert ’56-os forradalom a későbbi, immár sikeres 
átalakulás előzménye és előképe volt.

  Püski Levente
  történész



A zenekar kísérletező kedve kiapadhatatlan. Szín-
házi szárnyalásukban hangsúlyt kapnak a finomabb 
számok, az éteri muzsikálás, s – a kihagyhatatlan 
kedvencek mellett – olyan dalok is megszólalnak, 
melyek épp a színházi intim közegben nyernek 
teret, mert az „ugrálós” koncerteken nem találják a 
helyüket, vagy most új, színházi köntöst kaptak. 

E színházi közeg többrétűsége utat ad a robba-
násszerű, szürreális számoknak is. A produkció 
fontos részét alkotják a számok közötti abszurd, 
humoros vagy éppen filozofikus minijelenetek, 
némajátékok, „quimby-dialógok”. A zenekar színházi 
estjét október 24-én, szombaton 19 órától láthatják 
a nézők a Csokonai Színház Nagyszínpadán.
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Függöny mögött
Fiatal művészek munkái láthatók a Vojtinában. 
A Magyar Képzőművészeti Egyetem alkalmazott 
látványtervező szakán, 2015-ben diplomázó 
hallgatók hozták el munkáikat Debrecenbe: 
Dávid Luca, Fekete Anna, Keszeli Borbála, Oláh 
Richard, Rákai Tamás, Safranek Zita, Simon 
Dorottya és Szalai Sára. Terveik és vázlataik, 
díszleteik és jelmezeik megmutatják a láthatót 
és a láthatatlant, bepillantást engednek abba, 
hogyan is készül a csoda.

A kiállítás október 18-áig látogatható – hét-
főtől péntekig 8–17 óra, szombaton és vasárnap 
9–12 óra között.

Mozart, Haydn, Beethoven 
Ismét nagyszerű programmal érkezik – Kocsis 

Zoltán vezényletével – a Nemzeti Filharmonikus 
Zenekar október 14-én a Kölcsey Központba.  

A műsorban ezúttal három mű szerepel – köztük 
egy harmadik szimfónia, három bé előjegyzésben, 
azaz Esz-dúrban – a zenetörténet nagy triászától. 

Noha ez a hangnem mást jelent Haydnnál, mást 
Mozartnál és mást Beethovennél, rokon alkotások-

ról van szó. Haydn 1788-ban keletkezett szim-
fóniája után a magyar kürtösök egyik legjobbja, 
Gál László közreműködésével hallhatjuk Mozart 

izgalmas versenyművét. A hangszernek Beethoven 
megkülönböztetett szerepet adott az eredetileg 

Napóleonnak ajánlott Eroica-szimfóniában is, 
amely méreteivel, drámaiságával, összetett ségével 

forradalmi újítást hozott a műfaj Haydn utáni 
történetében. 

Nagyszínpadon a Quimby
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Akusztikus köntösben
Az egyik legnépszerűbb hazai zenekar, a 
Magna Cum Laude tavaly ünnepelte 15 éves 
születésnapját. Szabó Tibi kiváló dalai, Kara 
Misa lélekmelengető szövegei és a frontem-
ber, Mező Misi lehengerlő energiája az évek 
során a kis kluboktól egészen a legnagyobb 
fesztiválokig röpítette az együttest.

A legszínesebb Magna-dalok október 
29-én új, akusztikus köntösben, különleges 
hangszereléssel, egy 20 fős kamarazenekar 
kíséretében hangzanak fel a Kölcseyben.  
A koncerten – a legnagyobb slágerek mellett 
– a legfrissebb album dalai is felcsendülnek, 
sőt a koncert a legnagyobb rajongóknak is 
tartogat majd meglepetéseket.

Miután húsz évvel ezelőtt világhírűvé tette a kelta 
táncot, Michael Flatley visszatért és újrakoreogra-
fálta produkcióját. A Lord of the Dance – Dangerous 
Games középpontjában a tánc és a művészet 
áll, amit a hihetetlen látvány és a több évtizedes 
tapasztalat erősít. A lélegzetelállító, új táncokat kor-
szerű vizuális, 3D- és fénytechnikával ötvözte; az új 
hangzásnak és a látványos kosztümöknek köszön-
hetően egy vadonatúj produkció jött létre!

A show a bemutatás óta példátlan sikernek 
örvend; eddig több mint 120 millió néző látta.  
A 40 táncos átlagéletkora mindössze 22 év. Csak a 
legjobbak táncolhatnak a világ vezető táncprodukci-
ójában. A fiatal tehetségeket Flatley maga válogatja 
és tanítja, képzi, míg a pódiumra lépnek.

A Dangerous Games tavaly szeptemberben ha-
talmas sikerrel, húsz előadással debütált a London 
Palladium Színházban. Az azóta tartó világ körüli 
turné keretében a produkció ősszel érkezik hazánk-
ba: október 21-én a Főnix Csarnokban láthatja a 
közönség a Lord of the Dance új verzióját.

Lord of the Dance

O a város, ahol élünK.  
A debreceni festőnek bőven van 
mondanivalója a világról. Maksai 
János sokat és szívesen fest. 
Imádja a művészetet, az alkotás 
folyamatát – és a várost is, ahol 
él. Aligha van még egy olyan 
festő, aki annyiszor megfestette 
volna a város jelképéül szolgáló 
református kéttornyú templomot, 
mint ő. Legalább harminc olyan 
képe van, amelyen a Nagytemp-
lom szerepel. Természetesen 
nemcsak ezt festi: élet és álom, 
valóság és képzelet között 
mozognak finoman megmunkált, 
színes képei. Műveit a debreceni 
közönség legközelebb a Bene-
dek Elek Könyvtárban láthatja: 
A város, ahol élek című tárlata 
október 27-én 17 órakor nyílik, 
és november 14-éig látogatható.



„...most jön a neheze: újra  
felzárkózni az élcsapatokhoz.”
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san tudok kiabálni a pálya mellől, és ha ilyen jól tu-
dok kiabálni, meg ennyire érdekel, akkor valószínűleg 
bennfentesként is tudnék kezdeni valamit a klubbal. 
Szóval, hogy nem vállalnám-e az ügyvezetőséget. 
Erre én azt mondtam, hogy ez egy debreceninek és 
Loki-szurkolónak nagy megtiszteltetés, meg azért 
eléggé ambiciózus is vagyok, ezért elvállaltam.

Mindenféle előzmény, hasonló tapasztalat nél-
kül nem volt ez kockázatos?

Tulajdonképpen ez is egy üzleti vállalkozás, egy cég, 
a DVSC Kézilabda Kft., amit vezetni kell. A saját cé-
gemet sikeresnek mondhatom, miért ne sikerülhetne 
ennek a felfuttatása is? Bár nem én vagyok a tulaj-
donos, ezt is a magaménak érzem; ettől működhet 
a dolog. Én kereskedő vagyok, az üzleti életben 
sok partnerrel állok kapcsolatban, az embernek ott 
szava van, ha azt tartja, akkor működik a dolog, 
ha nem, akkor hiteltelen az egész. A lányokkal is 
őszinte vagyok, beszélgetünk célokról, elvárásokról, 
amivel tisztában kell lenniük. A szurkoló szórakozni 
akar, a támogató szolgáltatást vár el a pénzéért, a 
játékosok pedig pénzt akarnak keresni és sikeresek 
lenni. Az a feladatunk, hogy biztosítsuk, mindenki 
elégedett legyen. Sajnos, az is igaz, hogy a kézilab-
da soha nem fogja magát eltartani. A játékosokat 
nem lehet eladni, mint a fociban, egy 1300 fős 
csarnokban pedig nem tudok annyi pénzt elkérni a 
nézőktől, hogy önfenntartó legyen a klub.

    Sikk legyen kézilabdameccsre  járni Debrecenben!

Bő egy évvel ezelőtt lett a DVSC-TVP 
női kézilabdacsapatának ügyvezetője, 
és máris látszik a munkája nyoma a 
csapaton és a klub körül. Míg tavaly-
előtt csak kilencedik volt a Loki, az előző 
bajnokságot már a hetedik helyen zárta, 
idén pedig már az ötödik hely a cél. 
ábrók zsolt szurkolóból lett ügyveze-
tő, civilben egyébként agrármérnök és 
kétgyermekes apuka, akit olykor nehe-
zen enged el a felesége annyi nő közé.

Az egyik szomszédom és nagyon kedves barátom, 
akivel együtt nőttünk fel, nagy kézilabdarajongó 
volt. A nyolcvanas években ő fertőzött meg a női 
kézilabdával. Jártunk a meccsekre, üvöltöttünk a 
lelátóról, otthon varrtuk a lepedőkből a piros-fehér 
zászlót. Annak idején volt is egy olyan zászlóm, 
amit az EHF Kupa-győztes csapat aláírt, de nem 
tudom, hova lett, pedig most nagyon sokat érne.

hogyan lett szurkolóból ügyvezető?

Két évvel ezelőtt Pajna Zoltán keresett meg, hogy 
úgy látják, minden meccsen ott vagyok, elég hango-

Manapság egy cég irányítása is jelentős időt 
vesz igénybe, kettő meg pláne. Mennyire fér 
ebbe bele még a család és a magánélet?

Ha a feleségemet kérdezzük, szerinte nagyon nem 
fér bele, de a gyerekeim is ugyanezt mondanák. 
Munkaidőben igazgatom a saját cégem, munka után 
foglalkozom a DVSC-vel, sajnos, ez tényleg egész 
napos elfoglaltság, de ha csinálok valamit, akkor 
azt szeretem jól csinálni. Szurkolni is úgy érdemes, 
ha „szívinfarktust kapsz” minden meccsen, amiről, 
sajnos, a csajok gondoskodnak is, én ezt is szívvel-
lélekkel tudom csak csinálni. Máshogy nem is lehet.
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apropó, család: ki várja otthon, ha esetleg 
időben hazaér?

Van egy kitartó feleségem, egy hatéves kislányom 
és egy négyéves kisfiam. Szerencsére mindenben 
támogatnak; máshogy nem is vállaltam volna. Nyil-
ván a feleségemnek nehezebb, felmerülnek néha 
kérdések, hogy vajon mit csinálok én ennyi fiatal 
lány között. Valahol őt is megértem, ha belegondo-
lok, én is féltékeny lennék, ha ő lenne például a férfi 
vízilabdacsapat ügyvezetője... Szerencsére a helyén 
kezeljük a dolgokat, inkább csak zrikáljuk egymást, 
mikor mondom, hogy na, megyek be a csajokhoz, 
akkor azért megjegyzi, hogy persze, persze, a 
csajokhoz.

a család hogy áll a kézilabdával?

Szerencsére egyre többet vannak ők is meccseken. 
Mondjuk, a kisfiam annyira még nem foglalkozik 
vele, inkább csak rohangál közben, de a lányom 
már figyelemmel kíséri a csapat sorsát. Örül, ha 
nyerünk, szomorú, ha kikapunk, úgyhogy alakul.

egyéb hobbi?

Nagyon szeretnék sportolni... Egy héten egyszer, 
ha belefér, azért elmegyek focizni a haverokkal 
és vadászom is. Mondjuk, ez is egy olyan hobbi, 
ami a család szempontjából nem a legjobb. A 
lányom a múltkor meg is kérdezte, apa, hogyhogy 
hazajöttél? Mondtam, gyermekem, én is itt lakom, 
ha nem baj...

    Sikk legyen kézilabdameccsre  járni Debrecenben!

bő egy éve vállalta el az ügyvezetői posztot; 
eltelt egy egész szezon. egyszer sem érezte 
úgy közben, hogy mégsem kellett volna ebbe 
belekezdeni?

Nem. Nyilván, amikor alulról építkezik az ember, 
az elején mindig gyorsabban halad, és mindig 
könnyebb. Az első szezonban kettőt léptünk előre a 
tabellán, a klubot anyagilag stabilizáltuk, az után-
pótlásban játszó gyerekek számát megdupláztuk, 
orvosi hátteret alakítottunk ki, a szurkolók is egyre 
többen jönnek, és a szponzoraink is kitartanak 
mellettünk. Mondtam is a lányoknak, hogy most 
jön a neheze: újra felzárkózni az élcsapatokhoz. Ez 
azonban nemcsak a játékoskereten múlik, hanem 
azon is, hogy fejben felnőnek-e a feladathoz, 
elhiszik-e, hogy a Loki igenis újra élcsapat lehet. 
Ha elbírjuk az esélyesség terhét, meglesz az ötödik 
hely, ha nem, akkor nem lesz meg.

Mi a célja a dvsc élén?

Én mindig szerettem nagyot álmodni. Azt szeret-
ném, ha olyan profi klub lenne Debrecenben, mint, 
mondjuk, Győrben. Telt házas meccsek legyenek, 
tényleg sikk legyen megvenni egy jegyet, sőt 
bérletet, és Európa-szerte ismerjék meg a DVSC 
nevét. Ez egy hosszú távú dolog, de 2-3 éven belül 
azért már stabilan nemzetközi kupában kellene 
szerepelni.

V. Gy.
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Páratlan sikertörténet indult két évvel ezelőtt, 
amikor új rádióval gyarapodott a helyi médiapalet-
ta. Dinamikus, igényes, színvonalas hangvételt és 
rövid, lényegre törő híreket, információs blokkokat, 
érdekes beszélgetéseket és vonzó nyereményjátéko-
kat ígért a Debrecen Rádió FM95 csapata. A szakma 
iránt elkötelezett műsorkészítő stáb kezdettől fogva 
számított a hallgatók interaktivitására, akik hamar 
megkedvelték a rádiót. 

Az immár kétéves Debrecen Rádió FM95-öt – a 
visszajelzések alapján – szeretik a hallgatók, és az 
életük részévé vált. Reggelente szívesen kapcsolnak 
rá, mert itt jó zene szól, és mindent megtudhatnak 
arról, mi is történik az ország legnagyobb vidéki vá-
rosában, Debrecenben. Itt hangzik el a legtöbb helyi 
hír: aki a Debrecen Rádió FM95 műsorait hallgatja, 
nem marad le semmiről, ami a közéletben, a sport 
vagy a kultúra világában történik térségünkben. 

Herczku József, a rádió programigazgatója 
elárulta, nagyon erős csapat dolgozik azért, hogy a 
hallgatók mindenből a legjobbat kapják. A hírszol-
gáltatáshoz – a rádiós hírszerkesztők mellett – a 
DTV és a Dehir stábja biztosítja a 
hátteret. 

– Arra törekszünk, hogy frissek 
legyünk, és mindenre gyorsan rea-
gáljunk. Sokan hallgatják otthon vagy 
vezetés közben is a rádiónkat. Szeretik 
a hallgatók a nyereményjátékainkat is: nagyon 
népszerű volt – többek között – a nőnapi játék, a 
rendszámvadászat, a „Keressük Debrecen kedvenc 
osztályfőnökét” elnevezésű játékunk. Legsikeresebb 
kezdeményezéseink egyike pedig a „Munkahelyi 
ebéd”. A visszajelzések azt mutatják: egyre több 
munkahelyen hallgatják napközben a Debrecen 
Rádió FM95-öt. 

Herczku József elmondta azt is, kiemelten 
fontosnak tartják a tehetséges fiatalok támoga-
tását. Segítségükkel pianínót kapott egy 15 éves 

lány, az iskolás gyermekek számára hirdetett 
rajzpályázat nyertesei pedig több mint 

százezer forint értékben gazdagod-
tak tanszerekkel. 

– A tehetségkutatónkra majd-
nem félszázan jelentkeztek – és 

nemcsak Hajdú-Bihar megyéből. Ennek 
keretében igazi gyöngyszemre találtunk 

Dobó Niki személyében, aki azóta is a Debrecen 
Rádió FM95 csapatát erősíti. Mindenütt ott vol-
tunk: a Campuson, a jelentősebb sporteseménye-
ken, vagy a Miss Hajdú-Bihar szépségversenyen 
is. Számunkra a hallgató a legfontosabb – ezért 
az internet és okostelefonok világában is van 
létjogosultságunk!

boldog születésnapot,
  Debrecen Rádió FM95!

Szülinapi buli
Rúzsa Magdival
Ünnepeljük együtt a Debrecen Rádió FM95 
kétéves születésnapját! Október 24-én Debrecen 
egyik új, de máris népszerű koncertterme, a 
Nagyerdei Stadion északi rendezvényterénél 
található HALL lesz a rendezvény helyszíne.

A szülinapi bulin minden korosztály találhat kedvére 
valót! Délután 14 és 19 óra között ingyenes programok 
során vehet részt a közönség. Csúszdás ugrálóvár, arcfestés, 
íjászat várja a családokat! Fellép a Kenguru Táncsport 
Egyesület (akrobatikus rock and roll), a Valcer Táncstúdió, 

lesznek aerobic-bemutatók, meglepetés ajándé-
kok, valamint gyereksorverseny, karaoke és rajz-
verseny – természetesen sok-sok nyereménnyel!

A helyszínen megválasztjuk a Debrecen Rádió 
FM95 családját is! 

A fődíj: 2 fős hétvégi pihenés egy 4 csillagos 
Hotelben.

A születésnap sztárvendége Rúzsa Magdi: a 
népszerű énekesnő koncertje 19 órakor kezdődik. 
Ezt követően buli lesz kifulladásig, amihez a jó 

zenét a rádióból is jól ismert DJ William és Szilágyi László 
szolgáltatják.

A koncertre jegyek kaphatók: a Lovardában, a Tourin-
formnál, a Kölcsey Központban és az ismert jegyirodákban. 
On-line jegyvásárlás: lovarda.jegy.hu!
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Ötből öt győzelemmel kezdett a Debreceni Hoki 
Klub a Mol-liga 2015–2016-os kiírásában.  
A csapat játéka meggyőző; ebből akár még 
érem is lehet.

Nagyon féltették a DHK játékosait a MAC Budapest 
elleni nyitómeccs előtt. A megerősödött ellenfélről 
félelmetes hírek érkeztek. A magyar válogatott játé-
kosokkal és – többek között – finn, szlovák, kanadai 
és amerikai légiósokkal felálló fővárosi együttestől 
azonban nem ijedtek meg a debreceniek. Hosz-
szabbítás után 4:3-ra győzött a DHK, és ettől olyan 
lendületbe jött, hogy sokáig a tabella élén állt. 
Zsinórban öt győzelmet ünnepelhettek Könczeiék: 
a Fradit idegenben, az Újpestet pedig oda-vissza 
megverték, és csak a Brassó tudott megálljt paran-
csolni nekik a hatodik fordulóban. Nagyjából egy 
hónappal a szezonkezdet után azonban továbbra is 
a dobogón áll a Debreceni Hoki Klub, és most már 
nem is nagyon szeretnék alább adni a fiúk.

– Nagyon jó és stabil kapusteljesítményt lát-
hattunk az eddig meccseken, de a csapat játéka is 
egyre stabilabb, ami biztató a folytatásra nézve.  
Ezt a formát kell megtartanunk ameddig csak lehet, 

és ha valamikor bekövetkezik a nem várt hullám-
völgy, tudni fogjuk, melyik vágányra kell visszatalál-
ni. Megemelem a kalapomat az egész csapat előtt! 
Bizakodva várom a folytatást, és egyre nagyobb 
esélyt látok arra, hogy a kitűzött célokat megvaló-
sítsuk – mondta Ladányi Balázs, a DHK csatára.

debreceni hoki: bámulatos kezdés

 9., 18.30 Fehérvár AV 19.–Debreceni HK
 11., 18.30 Debreceni HK–UTE
 13., 18 óra Debreceni HK–MAC Budapest
 16., 18 óra Debreceni HK–Fehérvár AV 19
 19., 18 óra Dunaújváros–Debreceni HK
 22., 18.15 Dunaújváros–Debreceni HK
 27., 18 óra Debreceni HK–Csíkszereda
 30., 18 óra UTE–Debreceni HK

október

 1., 18.30 Debreceni HK–FTC
 10., 18.30 DVTK–Debreceni HK

november

Bulizzunk kifulladásig, 2015. november 14-én, 19 órától,  
vacsorával egybekötve. Helyszín: Debrecen, Lovarda.

Várjuk a társastánc és salsa csoportjaink régi  
táncosait, egyéb tánciskolák tagjait és mindenkit,  
aki szeret táncolni.

Ízelítő a programokból: nyitótánc, salsa, társastánc,  
salsa koncert a Barrio Latino-val, táncbemutatók,  

az est sztárvendége: Fenyő Miklós, szülinapi torta.

A jó hangulathoz a zenét a Vox együttes szolgáltatja.
Bővebb információ: www.salsaritmo.hu  
vagy a 06-20-553-9900 telefonszámon.

A 10. éves Turmix Tánciskola és a Salsa Ritmo

         Jubileumi bált rendez.



Az alapemberek maradtak, az 
érkezők pedig egyértelműen 
erősítést jelentenek, így nem 
is meglepő, hogy a DVSE idén 
komolyabb célokat fontol-
gat. Cél a legjobb nyolc közé 
kerülés.

Halek Márton, Hoppál Gergely, 
Kállay Márk, Kincses Attila, 
Kuncz Tamás, Pataki Gergely, 
Smitula Gergő és Süveges Máté 
is maradt Debrecenben. Mellé-
jük pedig olyan kiváló pólósok 
érkeztek, mint a korábbi váloga-
tott Babay Árpád (CN Catalunya), 
aki hosszú, spanyolországi 
légióskodás után tért haza, a 
magyar férfi vízilabda-válogatott 
harmadik számú kapusa, Lévai 
Márton (Bp. Honvéd), a pécsi 
Müller Máté (PVSK), a legutóbbi 
spanyol pontvadászat gólkirálya 
és legértékesebb játékosa Sergi 
Mora (CN Terrassa), valamint 
Szőke Szabolcs (Bp. Honvéd).

A saját nevelésű kapus, 
Kaszanyi Roland mellett két 
korosztályos válogatott fiatal, a 
mindössze 15 esztendős Fekete 
Gergő és Katona Gábor is a na-
gyok között bizonyíthat idén.

Varga Tamás vezetőedző idén 
egy dinamikusabb, gyorsabb és 
modernebb stílusú vízilabdát 
játszó csapatot ígér. Hátul, Lévai 
Mártonra építve, sokkal stabi-
labb lehet a védelem, elöl pedig 
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dvse: irány az élmezőny!

Női kézilabda

Balról jobbra: Szőke Szabolcs, Babay Árpád, Sergi Mora, Lévai Márton és Müller Máté

Babay Árpád és a spanyol Sergi 
Mora érkezésével sokkal gyor-
sabbá, dinamikusabbá válhat a 
támadójáték. Miután a bajnok-
ság alapszakaszra és középsza-
kaszra tagolódik, így a csapat 
célja is kettős. Az elsődleges, 
hogy a csoportban a legjobb 
négy között zárjon a DVSE, ami 
azt jelenti, hogy a középszakasz-
ban a felsőházban folytathatná 
a csapat, a legjobb nyolc között.

 10., 19 óra DVSE–OSC
 24., 18 óra FTC–DVSE

október

 24., 18 óra DVSC-TVP –Békéscsaba
 28., 18 óra Győri Audi ETO –DVSC-TVP

október

 4., 17 óra DVSE–Honvéd
 7., 19 óra PVSK–DVSE

november

 6. 18 óra DVSC-TVP–Budaörs
 20., 18 óra Mosonmagyaróvár–DVSC-TVP

november
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a Kölcsey Központban

MI LESZ VELED, EURÓPA? 
GLOBÁLIS KIHÍVÁSOK AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

w w w. f o n i x i n f o . h u
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Felelős kiadó: Bódor Edit

CSÖNDKABÁT 2.0
SZABÓ BALÁZS BANDÁJA

10. 19.

PLATÓN: SZÓKRATÉSZ VÉDŐBESZÉDE 
- HAUMANN PÉTER ELŐADÁSA

10. 21.

CÍVIS CUHÁRÉ10. 24.

MAGNA CUM LAUDE10. 29.

ANAT GOV: HAPPY ENDING11.  17.

CSÍK + PRESSER11. 26.

11. 10.
DR. NÓGRÁDI GYÖRGY BIZTONSÁGPOLITIKAI SZAKÉRTŐ ELŐADÁSA

KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ

CSAK ÜLÜNK ÉS ZENÉLÜNK - AKUSZTIKUS-SZIMFONIKUS KONCERT

III. KÁRPÁT-MEDENCEI NÉPMŰVÉSZETI TALÁLKOZÓ

ZENÉS JÁTÉK AZ ORLAI PRODUKCIÓS IRODA ELŐADÁSÁBAN

CSÍK ZENEKAR KONCERTJE , VENDÉG PRESSER GÁBOR



Tizenegy forduló után a hatodik helyen áll a 
DVSC-TEVA a labdarúgó NB I-ben. Még kétszer 
ennyi van hátra.

Négy győzelem, négy döntetlen, három vereség, 
13-13-as gólkülönbség és 16 pont a megszerezhe-
tő 33-ból, ami 48 és fél százalékos teljesítmény.  
A listavezető Ferencváros előnye harmadtávnál  
15 pont a Lokihoz képest, a második helyezett Ha-
ladás viszont csak két ponttal áll jobban. Az utolsó 
helyen álló Békéscsaba nyolc, az utolsó előtti 
Vasas hat pontra van a DVSC-TEVA-tól. 

A hazai pályán nyújtott teljesítménye alapján 
a tizedik helyen áll a Debrecen, egy győzelem, két 
döntetlen, két vereséggel. A Haladás és a Ferenc-
város győzni tudott a Nagyerdei Stadionban, a 
Puskás Akadémia és az Újpest pontot rabolt, az 
MTK-t pedig 1-0-ra verte a DVSC. Hazai pályán 
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 7.  Haladás–DVSC-TEVA

november

 17., 18. óra DVSC-TEVA–Békéscsaba
 24., 15.30 Puskás Akadémia–DVSC-TEVA 
 31.  DVSC-TEVA–Bp. Honvéd

október

Harmadtávnál hatodik a Loki

TAbELLA
Az OTP Bank Liga állása a 11. forduló után
hely csapat mérkőzés GY D V gólok pont
 1.  Ferencváros 11  10  1  0  22– 4  31
 2.  Haladás 11  4  6  1  9– 7  18
 3.  Paksi FC 11  4  4  3  13– 8  16
 4.  MTK 11  4  4  3  14– 10  16
 5.  Budapest Honvéd 11  4  4  3  15– 13  16
 6.  DVSC-TEVA 11  4  4  3  13– 13  16
 7.  Videoton FC 11  4  0  7  11– 15  12
 8.  Diósgyőr 11  3  3  5  13– 21  12
 9.  Újpest FC 11  2  6  3  13– 14  12
 10.  Puskás Akadémia 11  2  5  4  11– 13  11
 11.  Vasas 11  3  1  7  9– 14  10
 12.  Békéscsaba 11  2  2  7  9– 20  8
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mínusz három a debreceniek gólkülönbsége, hiszen 
hatot kaptak és csak hármat lőttek. 

Idegenben a harmadik legjobb teljesítmény a 
Lokié. Három győzelem, két döntetlen, egy vereség, 
tíz lőtt és hét kapott gól. A Békéscsabát, a Diós-
győrt és a Vasast verte a piros-fehér együttes, a 
Honvéd és a Paks otthonában döntetlen született, 
a Videoton ellen pedig kikapott a Debrecen. 

A 11 eddig lejátszott mérkőzésen összesen  
13 gólt lőtt a Loki, ami 1.18-as meccsenkénti átla-
got jelent. A legeredményesebb játékos Tisza Tibor 
4 góllal, Geoffrey Castillion és Balogh Norbert 
2-2 gólnál jár, rajtuk kívül Máté Péter, Ibrahima 
Sidibe, Kulcsár Tamás és Nagy Zoltán talált be és 
született egy öngól is, még az első fordulóban, 
Békéscsabán. 

Tavaly a negyedik hely is Európa Liga indulást 
ért a Lokinak, idén ez korántsem biztos, hogy így 
lesz. Vagy a Magyar Kupát kell megnyerni, vagy 
a dobogóra kellene odaérni a biztos nemzetközi 
szereplésért. Erre van még 22 meccse a DVSC-
TEVA-nak.
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O Új püspÖK debrecenben. Nyugdíjba vonul 
Bosák Nándor, helyére új főpásztor érkezik: Ferenc 
pápa a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyés 
püspökévé Palánki Ferencet nevezte ki szeptember 
21-én. Az 1964-ben Balassagyarmaton született 
Palánki Ferenc életútja nem mindennapi: érettségi 
után üzemmérnöki diplomát szerzett, s ezt követően 
választotta a papi hivatást. Szeret sportolni; több 
alkalommal tagja volt a magyar csapatnak a Kato-
likus Papok Teremlabdarúgó Európa-bajnokságán. 
Aktívan használja a közösségi médiát, rendszeresen 
ír a Facebook-oldalára.

A Nemzetközi Betlehemes Találkozó immár 10 éve  
a Debreceni Művelődési Központ meghatározó nagy-
rendezvénye. Jól reprezentálja az intézmény elköte-
lezettségét a nemzeti értékek, a néphagyomány és 
a közösségi művelődés iránti. A 25 esztendős múltra 
visszatekintő rendezvény eddig közel 200 Kárpát-
medencei település betlehemezőinek bemutatko-
zását és közel 700 játék mozgóképes rögzítését, 
számtalan kiadvány és konferencia megrendezését 
tette lehetővé. Ezekre az eredményekre alapoz-
va kezdeményezte a városi közgyűlés a találkozó 
Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékére való 
jelölését. 

A benyújtott dokumentum alapján a debreceni 
betlehemes találkozó hagyományátörökítési gya-
korlata a szellemi kulturális örökség megőrzését 
szolgáló programok és tevékenységek regiszterébe, 
azaz a Jó gyakorlatok nemzeti nyilvántartására 
került. Erről a hivatalos dokumentumot szeptem-
ber 18-án, a gödöllői királyi kastélyban vette át 

Komolay Szabolcs alpolgármester Hoppál Péter 
kultúráért felelős államtitkártól.

Képünkön: Szász Zsolt, bábművész, a Betlehemes 
Találkozók társalapítója; Magyari Márta főmuzeológus, 
a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság megyei 
referense; Tömöry Márta bábdramaturg, a Betlehemes 
Találkozók alapítója, szakmai programfelelős; Komolay 
Szabolcs alpolgármester; Jantyik Zsolt, a DMK igaz-
gatója, a jelölés egyik kezdeményezője; Gyöngy Péter 
programfelelős, a jelölési folyamat koordinátora.

Jó gyakorlat
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

 tisztelettel meghívja Önt, a 

„Szelet a vitorlába!”
Pályaválasztási Kiállításra.

Időpontja:  
2015. október 14–15.

Helyszíne:  
Lovarda  

Egyetemi Kulturális és  
Konferencia Központ 

4026 Debrecen, Kassai út 26.

Fővédnök:  
Rácz Róbert 

kormánymegbízott

Hivatalos megnyitó: 2015. október 14., 10 óra

Szakmai fórum időpontja: 2015. október 14., 11.30 óra

Téma: 
A szakképzési intézményrendszer átalakulása,  

illetve az új szakképzési tanulási utak bemutatása

Kedves Pályaválasztó Fiatal!
Ha szeretnéd…
•	 sikeresen megtervezni a jövődet,
•	 a legmegfelelőbb pályát kiválasztani, 
•	 a piacképes képzési lehetőségek közül kiválasztani a 

legjobbat,
•	 a képességednek legmegfelelőbb pályát megtalálni,
•	 a külföldi tanulási lehetőségeket megismerni,
•	 a jövőbeni munkahelyed képviselőivel találkozni,

       … akkor gyere el!

A kiállítás megtekinthető: 
2015. október 14-én 10–17 óráig
2015. október 15-én 9–16 óráig

Fontos szerepet tölt be a homokkerti városrész 
közművelődésében a 2005. június 15-én átadott 
közösségi ház, mely az idén ünnepli fennállásnak 
10. évfordulóját. Nagy múltú közösségek működnek 
itt: a Nefelejcs Kör, a Kertbarát Kör, a Nyugdíjas 
Klub, a Debreceni Népi Együttes, a Motolla Egyesü-
let. Mellettük női tornaklub, hegedűoktatás, zenés 
képességfejlesztő foglalkozás, hagyományőrző 
egyesület foglalkozásai is színesítik a kínálatot.  
Az érdeklődők a ház kínálatának széles tárházából 
válogathatnak: többek között kézműves-foglalko-
zások, népi mesterségek bemutatója, hagyomány-
ápolás, néptáncoktatás, táncházak, lemezbemu-
tató koncertek, könyvbemutatók, ismeretterjesztő 
előadások, tanfolyamok, egészségmegőrző klubok, 
rekreáció várják a környék és a város lakosságát.

Homokkerti jubileum: 10 éves a ház

A Motolla egyesület programja a közösségi házban
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O FelÚjítottáK a Kazinczy-isKolát. Be-
fejezték az energetikai korszerűsítést a Kazinczy 
Ferenc Általános Iskola és  Alapfokú Művészeti 
Iskolában. Korszerűsítették az épü let szigetelé-
sét, kicserélték a nyílászárókat, modernizálták az 
intézmény fűtési, hűtési és használati melegvíz-
rendszerét, s a világítás is energiahatékonyabb 
lett. A fejlesztés következtében az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának mennyisége 168 
tonnával csökken évente. A beruházás hatására 
várható pénzügyi megtakarítás éves szinten ösz-
szesen legalább 9 millió 700 ezer forint, melynek 
nagyobb részét a hőenergia-költségmegtakarítás 
teszi ki. A munka 330 millió forintba került. A 
város 246 millió forintot nyert egy uniós pályá-
zaton, 43 milliót pedig az EU Önerő Alapjából. A 
fennmaradó önerőre az önkormányzat további 
pályázatot nyújt be.
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O tovább bővült Debrecen ke-
rékpárút-hálózata. Az önkormány-
zat a bel- és külterületi hálózat 
fej lesztésére több mint félmilliárd 
forint uniós támogatást nyert. A 
projekt keretében 9 szakaszon, kö-
zel 20 km hosszú kerékpárút épült, 
és további kerékpáros útszakaszo-
kat jelöltek ki a meglévő útháló-
zat hoz igazodva, a turisztikai lát- 
ványosságokhoz kapcsolódóan. 
Így mintegy 80 kilométerre nőtt a 
kerékpárút-hálózat. A fejlesztésnek 
köszönhetően a Tourinform iroda 
is új szolgáltatást kínál: öt kerék-
párt lehet itt kölcsönözni. A város 
egyik, a turisták által leginkább 
látogatott részén, a Nagyerdőn 
kihelyezett új információs termi-
nálnak köszönhetően a turisták 
Debrecen turisztikai kínálatáról, 
programjairól is tájékozódhatnak.

Hat nő hal meg naponta emlőrák-
ban Magyarországon. A betegség 
azonban gyógyítható, ha időben 
felismerik. A korai felismerés egyik 
legeredményesebb módsze re a 
rendszeres önvizsgálat. Ezt 20 
éves kortól minden nőnek havon- 
ta el kellene végezni. Hogy ez ter-  
mészetes legyen a fiatalok számá- 
ra is, abban segíthet a helyi kö zép-  
iskolákban indított program. A kez- 
deményezés motorja és koordiná- 
lója a város, az ügy mellé állt a 
debreceni tankerület és a szakkép-
zési centrum is. A Kenézy Gyula 

Kórház és Rendelőintézet iskolavé- 
dőnői hálózata, az Egészségfejlesz- 
tési Iroda és a Holnapom Egyesü- 
let közremű ködésével indított prog- 
ram keretében minden tizenegye- 
dikes debreceni középiskolás köz- 
vetlen módon szerezhet ismerete-
ket az önvizsgálattal kapcsolat- 
ban, s megtanulhatja, mire kell 
figyelnie a saját érdeke, a saját 
egészsége érdekében. A debreceni 
diákoknak Bánfi Ildikó, a Holnapom 
elnöke – élelmiszermérnök és men-
tálhigiénés szakember, maga is 
emlőrák-túlélő – tart előadásokat.

Diákoknak az önvizsgálatról

Bánfi Ildikó

Berki Judit, az ÉARFÜ vezetője és Széles Diána alpolgármester a projekt zárórendezvényén
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A menekülthullám okozta válság-
helyzet a segítségnyújtás kérdé-
sére is ráirányította a figyelmet 
a cívisvárosban. Szeptember végi 
ülésén szándéknyilatkozatot fo-
gadott el a közgyűlés egy városi 
szintű karitatív, koordinációs és 
operatív testület felállításáról, ill. 
működtetéséről. Több szervezet 
– az Ökumenikus, a Máltai és a 
Református Szeretetszolgálat, a 
Szent Anna Karitász, valamint a 
Magyar Vöröskereszt megyei és 
városi szervezete – már jelezte 
csatlakozását. Ezek a civil szerve-
zetek tagot delegálnak a testület-
be, az elnököt pedig maguk közül 

választják meg kétharmados 
többséggel. A városvezetés társ-
elnöknek javasolta Széles Diána 
társadalmi és civil kapcsolatokért 
felelős alpolgármestert. 

A debreceni segélyszervezetek 
közötti szorosabb együttműködés 
lehetővé teszi, hogy ez a városi 
szintű karitatív testület – operatív 
és koordináló tevékenységével 
–  hatékony humanitárius segé-
lyezési tevékenységet fejtsen ki 
a helyi lakosságot érintő vész-
helyzet, krízishelyzet, katasztrófa, 
illetve migrációs kihívás esetén. 
A testülethez történő csatlakozás 
önkéntes alapon történhet. 

Karitatív testületet hoznak létre

A Kiemelkedő Nemzeti Értékké 
nyilvánított debreceni páros gaszt-
ronómiai érté keinek védelmében 
kódexet alkotott a város. Ez a ha- 
gyományoknak megfelelő páros 
kolbász minőségi feltételeit rögzíti. 
Tizenketten írták alá: a város, az 
Értéktár Bizottság és a Debrecen 
Gasztronómiájáért Alapítvány ve-
zetője, valamint kilenc étterem-
tulajdonos.

O Újabb utcát aszFaltoztaK le. 207 millió forintot hagyott jóvá 
a közgyűlés erre az évre a Kertségi Fejlesztési Program keretében a 
lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítésekre. Idén aszfaltburko-
latot kap a Daru, az Érsek, a Géza, a Kertekalja, a Szeged, a Szőlőskert 
és a Varsa utca egy része, illetve a Sándor és a Poroshát utca teljes 
egésze. Jó hír a környéken élőknek, hogy a kivitelezőnek július 30-án 
átadott Sándor utcát szeptember 29-ére 244 méter hosszan 3 és fél 
méter széles aszfaltburkolattal látták el.

A páros kolbásszal a 
népszerű Zamat Fesztivál 
látogatói is találkozhattak. 
A háromnapos rendez-
vényen (szeptember 18. 
és 20. között) rekord 
született, hiszen a kilenc 
debreceni étterem és a 
tizenhat pálinkaház kínála-
tából másfél tonna páros 
kolbász és több száz liter 
pálinka fogyott.

Kódexet alkottak
– Az egyezmény aláírásával  

és a küszöbön álló hungari-
kum má nyilvánítással példát 
szeretnénk mutatni más váro-
soknak is – mondta Papp László 
polgármester, aki hangsúlyozta: 
a debrecínert világszerte isme- 
rik, amit ki kell használni, és  
ami a város számára is fontos, 
hiszen a debreceniség közösség-
teremtő erő.

O Új vezető került  
a Debreceni Ifjúsági Szol-
gáltató Nonprofit Kft. élére. 
A közgyűlés Halász D. 
Jánosnak, Debrecen egyko-
ri oktatási és szociális 
ügyekért felelős alpol-
gármesterének szavazott 
bizalmat, miután Csősz 
Imre szeptember 30-ával 
lemondott a cégvezetői 
megbízásáról.

A debrecíner
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2015. október 30., 19:30
Kölcsey Központ Nagyterem

Kilépés a fénybe
Műsor:

Tallér Zs.: Pert em Heru - Kilépés a fénybe
R. Strauss: Halál és megdicsőülés, op.24

Közreműködik: 
Cserna Ildikó, Bódi Marianna,

Megyesi Zoltán, Gábor Géza – ének
Kodály Kórus Debrecen (karigazgató: Kiss Csaba)

Kodály Filharmonikusok Debrecen
Vezényel: Szabó Sipos Máté

Közönségkapcsolat és jegytékesítés: Tourinform Iroda (Piac u. 20.) ● Kölcsey Központ (Hunyadi u. 1-3.)
Belépők a koncertek előtt a helyszínen, valamint az Interticket országos hálózatában és a www.jegy.hu weboldalon is válthatók!

(52)-412-250 • info@kodalyfilharmonia.hu • www.kodalyfilharmonia.hu
Partnereink:Kiemelt támogatónk:

2015. október 14., 19:30
Kölcsey Központ Nagyterem

Fenséges klasszikusok
Műsor:

J. Haydn: Esz-dúr szimfónia, Hob.I:91
W.A. Mozart: Esz-dúr kürtverseny, K.495

L.v. Beethoven: III. (Esz-dúr, „Eroica”) szimfónia, op. 55
Közreműködik: 

Gál László – kürt
Nemzeti Filharmonikus Zenekar

Vezényel: Kocsis Zoltán

bérlet

GULYÁS bérlet bérlet

szept_korzó_338x245_.indd   1 2015.10.05.   20:17:35
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Jövőre lesz Rejtő Jenő születé-
sének 111. évfordulója. Ebből az 
alkalomból tiszteleg az NDK (a Neue 
Debreczenische Kunst) alkotóközös-
sége a fiatalon eltávozott író emléke 
előtt: kiállítást szerveznek fiatal 
kortárs művészeknek „Életét nem élte 
le, aláírás megtagadva” címmel.

A kifejezetten erre az alkalomra 
készülő alkotásokból felépülő tárlat 
alkalmat ad Rejtő, alias P. Howard, ill. 
Gibson Lavery kalandos életútjának, 
életművének és tragikus halálának fel-
idézésére. Emellett reflektál a minden 
embert kínzó problémára, amit a neki 
kiszabott idő rövidsége, kiszámítha-
tatlansága és a benne rejlő teremtői, 
alkotói szándékok közötti feszültség 
okoz. A kiállítás gerincét meghívott 
művészek újonnan készült, tematikus 
munkái adják, melyek alapjául Rejtő 
Jenő műveiből vett részletek, idézetek 
szolgálnak. Emellett nyílt pályázatot 
hirdetnek, melyre október 28-áig 
várják a műveket. 

Bővebb információ: endeka.hu

Pályázatot hirdet fiatal képző-, 
ipar- és fotóművészek számára a 
Debreceni Művelődési Központ, vala-
mint a Bódva-völgyi és Érchegységi 
Kulturális Központ – Kassa Megye 
Kulturális Intézménye.

A tárlatra két kategóriában vár-
nak műveket:

1. A technikák és stílusok sokszí-
nűségét felvonultató, önálló művészi 
kifejezésmódot megjelenítő mun-
kákat.

2. Tematikus jelleggel olyan 
alkotásokat, melyek a művészet 
eredendően szakrális indíttatását 
mutatják meg. 

A pályázaton részt vehet: minden 
40 évnél nem idősebb, hivatásos 
(MAOE-tag) alkotóművész, valamint 
képző- vagy iparművészeti egyete-
met végzett, illetve tanulmányait 
jelenleg ott folytató alkotó. Feltétel 
továbbá, hogy a pályázó a  Városok 
Falvak Szövetségéhez tartozó va-
la mely településen, illetve Kassa 
megye területén, illetve vonzáskör-
zetében éljen vagy ahhoz kötődjön.

A beérkezett munkákból – szak-
mai zsűri döntése alapján – jövő 
januárban a DMK Belvárosi Galériá-
jában nyílik tárlat.

A legkiválóbbnak ítélt pályázókat 
egy 2017-es debreceni és egy Kassa 
megyei (Szepsi) önálló kiállítás lehe-
tőségével díjazzák a szervezők.

Jelentkezni november 30-áig, a 
DMK honlapjáról letölthető jelentke-
zési lap kitöltésével lehet.

Telefon: (52) 413-939
E-mail: gyongy.peter@debrecenimuvkozpont.hu 
Honlap: www.debrecenimuvkozpont.hu

Fresh Art

Egy korábbi díjazott, Nagy Otília, a 2013-as 
Fresh Art-fődíjas festőművész munkája

Rejtő 
nyomában
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Programok            időrendben

21

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

O Október 10–11.
Vezetett túra a darvak nyomában a Horto-
bágyi Nemzeti Park szervezésében.

O Október 10–11.
,,Vidék-mustra’’ – vidéken: a Kossuth téren.

O Október 10., szombat
Magyar fürdőkultúra napja: éjszakai fürdő-
zés a Termálfürdőben.

O Október 10., szombat
Körforgás. Szalóki Ági lemezbemutató 
koncertje a Kölcsey Központban.

O Október 10., szombat, 8 óra
Baba-mama börze a Józsai K. Házban. 

O Október 10., szombat, 9 óra
DE!book – író-olvasó találkozó a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárában. A kutatás: régi és új 
technikák, egyedi módszerek, műhelytitkok.

O Október 10., szombat, 12 óra
„Kortalanul” idősek hónapja rendezvénysoro-
zat programja: X. slambucfőző verseny 
a Homokkerti Közösségi Házban.

O Október 10., szombat, 14.30
Ezo-szombat Kaló Jenő asztrológussal  
az Ifjúsági Házban. A gyógyulás szelencéje.  
A betegség, mint szimbólum, a betegségek 
lelki eredete.

O Október 10., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 10., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Október 10., szombat, 19 óra
Watch My Dying-, Cadaveres-, SamaS-
koncert a Dharma Klubban.

O Október 10., szombat, 19 óra
Debrecen–A-HID OSC férfi bajnoki vízilabda-
mérkőzés a Sportuszodában.

O Október 10., szombat
Az olvasás éjszakája. Programok az 
Alexandra Könyvesboltban (Piac u.): 16 óra: 
Ritmico Ütőegyüttes. 16.30: a Valcer Táncstúdió 
fellépése. 17 óra: Játsszunk együtt Geronimo 
Stiltonnal! Fotózkodás, ajándékosztás és 
gyermekjátszóház. 17.30: az Ady Endre Gimná-
zium dráma tagozatosainak műsora.  

18–20 óra: Miért szeretünk olvasni? A Kor-
társ Szalon Kulturális Alapítvány című estje 
beszélgetésekkel és felolvasásokkal. Libri 
könyvesboltb: 17 óra: 12 nő és a fiatal szélhámos 
– beszélgetés Forgách Andrással. 18 óra: Papp-
Für János versesköteteinek világa. 19 óra: Náray 
Tamás és Az utolsó reggel Párizsban. Programok 
a Líra Könyváruházban: 19 óra: Töltsön egy órát 
debreceni, hajdú-bihari szerzőkkel. 

O Október 10., szombat, 19 óra
DVSE–OSC vízilabda-mérkőzés a Debreceni 
Sportuszodában.

O Október 11., vasárnap
A művészfilm ünnepe – Mozinet-filmnapok az 
Apollóban: 15.45: Cowboyok (16),  
18 óra: Kosok, 20.00: Ifjúság.

O Október 11., vasárnap, 9 óra
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénye: 
Önre vár a könyvtár! Egész napos nyitva 
tartás, mesemondóverseny, családi irodalmi 
vetélkedő, kiállítások, családi programok, 
elsősegély-nyújtási ismeretek elméletben és 
gyakorlatban a Méliusz Könyvtárban.

O Október 11., vasárnap, 9 óra
Könyvtárak vasárnapja. A Méliusz Köz-
ponti Könyvtára teljes körű szolgáltatás-
sal és rendezvényekkel várja látogatóit.

O Október 11., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A kis December király. 
Családi előadás.

O Október 11.,vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Bemu-
tató családi előadás.

O Október 11., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 12., hétfő, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték.

O Október 12., hétfő, 10.30
Az Országos Könyvtári Napok rendezvénye: 
Helka és Ciprián. Nyulász Péter előadása 
9-10 éves gyerekeknek a Tócóskerti Iskolai és 
Gyermekkönyvtárában.

O Október 12., hétfő, 13 óra
A Várad kincsei Debrecenben című kataló-
gus bemutatója a Déri Múzeumban.

O Október 12., hétfő, 14 óra
„Kortalanul” idősek hónapja rendezvénysoro-
zat programja: Generációk hagyományőrző 
kulturális találkozója a Kölcsey Központ 
Báltermében. 

O Október 12., hétfő, 17 óra
Kövessi Eszter fotókiállításának megnyi-
tója az Ifjúsági Házban.

O Október 13–26.
1956 Debrecen – dokumentumkiállítás az 
Újkerti Közösségi Házban.
 
O Október 13., kedd, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték.

O Október 13., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

Cívis Cuháré. A III. Kárpát-medencei Népművészeti Találkozót, a népi kultúra 
ünnepét október 24-én tartják a Kölcseyben
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interaktív játékos csoportfoglalkozás óvódá-
soknak az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 14., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes 
előadás.

O Október 14., szerda
„Kortalanul” idősek hónapja rendezvénysoro-
zat programjai. 14 óra: Idősek bálja a Csapó-
kerti Közösségi Házban. 16 óra: Derült szívvel 
megöregedni. Idősek köszöntése a Józsai 
Közösségi Házban.

O Október 14., szerda, 16 óra
Mentál Filmklub szakközépiskolásoknak. 
A Majmok bolygója című film vetítése a Delta 
Moziban.

O Október 14., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Október 14., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Esték az Ifjúsági 
Házban.

O Október 14., szerda, 17 óra
Versvilág: Emlékek és érzelmek. Fábián Pál 
bemutatkozása a Benedek Galériában.

O Október 14., szombat, 17 óra
Egy békés korszak várost épít. A szá-
zadforduló építészete Debrecenben. 
Helytörténeti előadás az Agóra Tudományos 
Élményközpontban.

O Október 14., szombat, 17.30
Szabó Lőrinc debreceni mindennapjai. 
Kerekesné Bíró Éva irodalmi muzeológus 
vetített képes előadása, az Álmodó magyarok 
kiállításhoz kapcsolódóan, a Debreceni Iroda-
lom Házában.

O Október 14., szombat, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Vo-
natfütty, avagy szóljatok a portásnak 
– bűnügyi zenés bohózat a Pódium Színház 
előadásában.

O Október 15.–november 15.
Palkó és a királykisasszony. Palotai Erzsébet 
és Subicz István közös kiállítása a Kölcsey 
Központban.

O Október 15., csütörtök, 14 óra
„Kortalanul” idősek hónapja rendezvénysoro-
zat programja: Idősek köszöntése. A Deák 
Ferenc utcai Idősek klubja tagjainak ünneplése 
a Józsai Közösségi Házban.

O Október 15., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes 
előadás.

O Október 15., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Október 15., csütörtök, 16 óra
Kicsiny Balázs képzőművész tárlatveze-
tése az Újratervezés című kiállításban, az Idő 
szekcióhoz kapcsolódóan, a Modemben.

O Október 15., csütörtök, 16 óra
Gyümölcsfák kiválasztása és telepítése. 
Sápi Levente agrármérnök előadása a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Október 15., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti K. Házban.

O Október 15., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Október 16–31.
Lehozzuk a csillagokat! Programok a digi-
tális planetáriumban az Agóra Tudományos 
Élményközpontban.

O Október 16., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Október 16., péntek, 17.30
Az vagy, amit megeszel. Az egészséges 
táplálásról és táplálkozásról női szemmel a 
Csapókerti Közösségi Házban. Előadó: Jócsák 
Ildikó kertészmérnök.

O Október 16., péntek, 18.30
Éjszakai távcsöves csillagnézés az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Október 16., péntek, 19 óra
II. Hősítő Buli az Ifjúsági Házban.
 
O Október 16., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Gaetano Donizetti: Szerelmi 
bájital. Bemutató Csokonai-bérlet.

O Október 17–18.
Sezonzáró hétvége a Vidámparkban.

O Október 17–18
Az Aranyhíd Galéria aukcióval egybekö-
tött kiállítása és vására az Ifjúsági Házban.

O Október 17–18.
Nemzetközi bajnokság és amatőr 
dartsverseny a Belvárosi Közösségi Házban.
 
O Október 17–18.
Vezetett túra a darvak nyomában a Horto-
bágyi Nemzeti Park szervezésében.

O Október 17., szombat,
DVSC TEVA–Békéscsaba Bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Október 17., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár és „Ízek, imák” kulturá-
lis gasztronómiai program a Széchenyi-ker-
ti református templom udvarán.

O Október 17., szombat, 8.30
Bababörze. Használt gyermekholmik árusítá-
sa és cseréje a Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 13., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes ea.

O Október 13., kedd, 15 óra 
„Kortalanul” idősek hónapja rendezvényso-
rozat programja: V. találkozások napja az 
Újkerti Közösségi Házban. Központban a gene-
rációs kapcsolatok.

O Október 13., kedd, 16 óra
A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. 
Könczei György előadása és könyvbemutatója 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 13., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Október 13., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Október 13., kedd, 18 óra
Zene füleimnek. Volt egyszer egy város. Ho-
rányi László zenés estje az Újkerti Könyvtárban.

O Október 13., kedd, 18.30
Pár-Beszéd Est az Ifjúsági Házban.
 
O Október 13., kedd, 17 óra
Kortárs alkotókör a Modemben. Kulisszatitkok, 
avagy kicsodák a kortárs művészek?

O Október 14., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 14., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték.

O Október 14., szerda, 10 óra
Boldogság program – boldogságfokozó, 

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

Szezonzáró hétvége október 17-én  
és 18-án a Vidámparkban
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Szabó Magda meseregénye alapján született a Vojtina előadása, a Tündér Lala: 
egy különlegesen szép történet tündérekről és emberekről, óriásokról  
és varázslókról

O Október 17., szombat, 9 óra
II. VOKE musical- és színjátszó-fesztivál a 
VOKE Egyetértés Művelődési Központban.

O Október 17., szombat, 10 óra
Cerkatúra. Hétvégi múzeumpedagógiai fog-
lalkozás a Modemben.

O Október 17., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Levéllámpás. Játékos 
foglalkozássorozat az Agórában.

O Október 17., szombat, 11 óra
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programja. 
Csak itt, csak most – pincétől a padlásig a 
Déri Múzeumban.

O Október 17., szombat, 14:30 és 15:30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 17., szombat, 15 óra
Szüreti mulatság – Motolla szüreti bál. 
Termésbábok készítése, fafaragás, vesszőfonás, 
hímzés, mustkészítés a Homokkerti K. Házban.

O Október 17., szombat, 15.30
Zenés kiállításbúcsúztató a Sol Oriens kórus 
közreműködésével a Várad kincsei Debrecen-
ben kiállításon a Déri Múzeumban.

O Október 17., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Október 17., szombat, 18 óra
Horváth Árpád Stúdió: Petőfi Sándor: A hely-
ség kalapácsa. A Janus Egyetemi Színház 
vendégelőadása a III. Debreceni Egyetemi 
Színjátszó Találkozón.

O Október 17., szombat, 18 óra
DVSC-TEVA–Békéscsaba bajnoki labdarú-
gó-mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Október 17., szombat, 18 óra
Jégdiszkó a Debreceni Jégcsarnokban.

O Október 17., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Szerelmi bájital. Thuróczy 
Gyula-bérlet.

O Október 18., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Könnycsepp királyfi.  
A Békéscsabai Napsugár Bábszínház vendég-
előadása. Jancsi és Juliska. Családi előadás.

O Október 18., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 18., vasárnap, 17 óra
Csokonai Színház: William Shakespeare: Julius 
Caesar. Filmvetítés. Shakespeare-bérlet.

O Október 19., hétfő, 14 óra
’56 csepp vér – ünnepi emlékműsor a Belvá-
rosi Közösségi Házban.

O Október 19., hétfő, 19 óra
Debreceni Irodalmi Napok rendezvénye: Szabó 
Balázs bandája: Csöndkabát 2.0 a Kölcsey 
Központban.

O Október 20., kedd
Debreceni Irodalmi Napok. 16 óra: ,,Ars 
poeticák és imázsok”. Főreferátumok. 
Majd 17.15: Panelbeszélgetés a Kölcsey 
Központban. 20.30: Alföld-díjasok estje a 
Bakelit kávézóban.

O Október 20., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Október 20., kedd, 14 óra
„Kortalanul” idősek hónapja programja: Ki mit 
tud? az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 20., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes ea.

O Október 20., kedd, 14 óra
Ki mit tud? az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 20., kedd, 14 óra
Csokonai Színház: Cirkusz az éjszakában.  
A Recirquel Újcirkusz Társulat előadása. Ifjúsági 
bérlet.

O Október 20., kedd, 15.30
„Kortalanul” idősek hónapja rendezvénysoro-
zat programja: Teadélután – zene, tánc, tom-
bola, szórakozás az anzX zenekarral az Újkerti 
Közösségi Házban.

O Október 20., kedd, 17 óra
A szabadkőművesek szimbólumainak 
valódi jelentéstartalma. Incze László 
szimbólumkutató előadása az Újkerti Fiók-
könyvtárban.

O Október 20., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 20., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Október 20., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Cirkusz az éjszakában.  
A Recirquel Újcirkusz Társulat előadása. Bsz.

O Október 21.–november 27.
Kiss Márta kortárs festőművész Mesélő csend 
című kiállítása a Hal Köz Galériában.

O Október 21–22.
’56-os filmnapok a Delta Moziban. 

O Október 21., szerda,
Álláskeresők napja az Ifjúsági Házban. 

O Október 21., szerda,
DVSC-TEVA–Diósgyőr bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Október 21., szerda
Debreceni Irodalmi Napok. 9 óra: Rendhagyó 
irodalomórák a város középiskoláiban. 19 
óra: Platón: Szókratész védőbeszédje. 
Haumann Péter estje a Kölcsey Központban.

O Október 21., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 21., szerda, 14 óra
Csokonai Színház: Cirkusz az éjszakában. A 
Recirquel Újcirkusz előadása. Ifjúsági bérlet.

O Október 21., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes ea.
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interaktív játékos csoportfoglalkozás óvódá-
soknak az Újkerti Közösségi Házban.

O Október 14., szerda, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes 
előadás.

O Október 14., szerda
„Kortalanul” idősek hónapja rendezvénysoro-
zat programjai. 14 óra: Idősek bálja a Csapó-
kerti Közösségi Házban. 16 óra: Derült szívvel 
megöregedni. Idősek köszöntése a Józsai 
Közösségi Házban.

O Október 14., szerda, 16 óra
Mentál Filmklub szakközépiskolásoknak. 
A Majmok bolygója című film vetítése a Delta 
Moziban.

O Október 14., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Október 14., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Esték az Ifjúsági 
Házban.

O Október 14., szerda, 17 óra
Versvilág: Emlékek és érzelmek. Fábián Pál 
bemutatkozása a Benedek Galériában.

O Október 14., szombat, 17 óra
Egy békés korszak várost épít. A szá-
zadforduló építészete Debrecenben. 
Helytörténeti előadás az Agóra Tudományos 
Élményközpontban.

O Október 14., szombat, 17.30
Szabó Lőrinc debreceni mindennapjai. 
Kerekesné Bíró Éva irodalmi muzeológus 
vetített képes előadása, az Álmodó magyarok 
kiállításhoz kapcsolódóan, a Debreceni Iroda-
lom Házában.

O Október 14., szombat, 19 óra
VOKE Egyetértés Művelődési Központ: Vo-
natfütty, avagy szóljatok a portásnak 
– bűnügyi zenés bohózat a Pódium Színház 
előadásában.

O Október 15.–november 15.
Palkó és a királykisasszony. Palotai Erzsébet 
és Subicz István közös kiállítása a Kölcsey 
Központban.

O Október 15., csütörtök, 14 óra
„Kortalanul” idősek hónapja rendezvénysoro-
zat programja: Idősek köszöntése. A Deák 
Ferenc utcai Idősek klubja tagjainak ünneplése 
a Józsai Közösségi Házban.

O Október 15., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes 
előadás.

O Október 15., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Október 15., csütörtök, 16 óra
Kicsiny Balázs képzőművész tárlatveze-
tése az Újratervezés című kiállításban, az Idő 
szekcióhoz kapcsolódóan, a Modemben.

O Október 15., csütörtök, 16 óra
Gyümölcsfák kiválasztása és telepítése. 
Sápi Levente agrármérnök előadása a Csapó-
kerti Közösségi Házban.

O Október 15., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti K. Házban.

O Október 15., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Október 16–31.
Lehozzuk a csillagokat! Programok a digi-
tális planetáriumban az Agóra Tudományos 
Élményközpontban.

O Október 16., péntek, 16 óra
Szatyor term. udvar a Csapókerti K. Házban.

O Október 16., péntek, 17.30
Az vagy, amit megeszel. Az egészséges 
táplálásról és táplálkozásról női szemmel a 
Csapókerti Közösségi Házban. Előadó: Jócsák 
Ildikó kertészmérnök.

O Október 16., péntek, 18.30
Éjszakai távcsöves csillagnézés az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Október 16., péntek, 19 óra
II. Hősítő Buli az Ifjúsági Házban.
 
O Október 16., péntek, 19 óra
Csokonai Színház: Gaetano Donizetti: Szerelmi 
bájital. Bemutató Csokonai-bérlet.

O Október 17–18.
Sezonzáró hétvége a Vidámparkban.

O Október 17–18
Az Aranyhíd Galéria aukcióval egybekö-
tött kiállítása és vására az Ifjúsági Házban.

O Október 17–18.
Nemzetközi bajnokság és amatőr 
dartsverseny a Belvárosi Közösségi Házban.
 
O Október 17–18.
Vezetett túra a darvak nyomában a Horto-
bágyi Nemzeti Park szervezésében.

O Október 17., szombat,
DVSC TEVA–Békéscsaba Bajnoki labdarúgó-
mérkőzés a Nagyerdei Stadionban.

O Október 17., szombat, 8 óra
Egyháztáji vásár és „Ízek, imák” kulturá-
lis gasztronómiai program a Széchenyi-ker-
ti református templom udvarán.

O Október 17., szombat, 8.30
Bababörze. Használt gyermekholmik árusítá-
sa és cseréje a Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 13., kedd, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes ea.

O Október 13., kedd, 15 óra 
„Kortalanul” idősek hónapja rendezvényso-
rozat programja: V. találkozások napja az 
Újkerti Közösségi Házban. Központban a gene-
rációs kapcsolatok.

O Október 13., kedd, 16 óra
A Taigetosztól az esélyegyenlőségig. 
Könczei György előadása és könyvbemutatója 
az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O Október 13., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Október 13., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti K. Házban.

O Október 13., kedd, 18 óra
Zene füleimnek. Volt egyszer egy város. Ho-
rányi László zenés estje az Újkerti Könyvtárban.

O Október 13., kedd, 18.30
Pár-Beszéd Est az Ifjúsági Házban.
 
O Október 13., kedd, 17 óra
Kortárs alkotókör a Modemben. Kulisszatitkok, 
avagy kicsodák a kortárs művészek?

O Október 14., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 14., szerda, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. Kama-
rajáték.

O Október 14., szerda, 10 óra
Boldogság program – boldogságfokozó, 

O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

Szezonzáró hétvége október 17-én  
és 18-án a Vidámparkban



O Október 21., szerda, 14 óra
1956-ra emlékezünk! – A Szerencsés Dániel 
című, ’56-os témájú film vetítése általános 
iskolásoknak, felnőtteknek a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Október 21., szerda, 14 óra
’56-os megemlékezés a Nagymacsi Közös-
ségi Házban.

O Október 21., szerda, 16 óra
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programja. 
Mesterségek nyomában. Múzeumi mester-
kedés, a mézeskalácsos, a Déri Múzeumban.

O Október 21., szerda, 16 óra
1956 megítélése a nemzetközi politika 
tükrében. Gárdonyi Sándor történész előadá-
sa a Józsai Közösségi Házban.

O Október 21., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Október 21., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifjúsági Házban.

O Október 21., szerda, 17 óra
Debreceni Irodalmi Napok. A költői kultusz 
– Keczán Marianna muzeológus előadása a 
Benedek Elek Fiókkönyvtárban.

O Október 21., szerda, 18 óra
Csokonai Színház: Cirkusz az éjszakában.  
A Recirquel Újcirkusz előadása. Ifjúsági bérlet.

O Október 21., szerda, 18.30
A Könyv és lélek című sorozat első vendége 
Térey János költő, író. Könyvbemutató és 
tárlatvezetés az Álmodó magyarok kiállítá-
son a Debreceni Irodalom Házában.

O Október 22.–november 12.
Havrics Galéria Őszi Kiállítás a Malompark-
ban. Kortárs festmények és kerámiák a főépület 
emeletén.

O Október 22., csütörtök, 14 óra
Csokonai Színház: Cirkusz az éjszakában.  
A Recirquel Újcirkusz előadása. Ifjúsági bérlet.

O Október 22., csütörtök, 14 óra
Vojtina Bábszínház: Tündér Lala. Bérletes 
előadás.

O Október 22., csütörtök, 15 óra
’56-ra emlékezünk a Kismacsi Közösségi 
Házban.

O Október 22., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Október 22., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti K. Házban.

O Október 22., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Október 22., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Cirkusz az éjszakában. 
A Recirquel Újcirkusz előadása. Bérletszünet.

O Október 22., csütörtök, 19 óra
Debreceni Zenész Klub a Belvárosi K.Házban.

O Október 23–25.
Vezetett túra a darvak nyomában.
Darufesztivál. Gasztronómiai és kulturális 
programok, népi játszóház, helyi termékek 
vására, nemzeti parkok bemutatkozása.

O Október 24., szombat, 12 óra
Cívis Cuháré a Kölcsey Központban.

O Október 24., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 24., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Október 24., szombat, 18 óra
Jégdiszkó a Debreceni Jégcsarnokban.

O Október 24., szombat, 18 óra
DVSC-TVP–Békéscsaba női kézilabda-mérkő-
zés a Hódos Imre Sportcsarnokban.

O Október 24., szombat, 19 óra
Szüreti bál a Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 24., szombat, 19 óra
Csokonai Színház: Quimby Teátrum, 2015.  
A zenekar színházi estje. Bérletszünet.

O Október 25., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Az előszobaszekrény 
boszorkánya. Bemutató családi előadás.

O Október 25., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. Családi ea.

O Október 25., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O Október 26., hétfő, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O Október 26., hétfő, 14 óra
„Kortalanul” idősek hónapja, 
zárórendezvény a Belvárosi K. Házban.

O Október 25., vasárnap, 16 óra
A Délibáb Nóta Együttes műsora a Járműja-
vító színháztermében.

O Október 25., vasárnap, 17 óra
Vasárnapi muzsika. Zenei körutazás a 17–18. 
században. A Debreceni Régi Zenei Műhely 
koncertje a Kölcsey Központban.

O Október 26., hétfő, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. 
Bérletszünet.
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Hagyományos és nemzetközi konyha, ízletes és kiadós menü 970 forintért, 
kreatív szakácsok, figyelmes kiszolgálás, egyedi megoldású fedett, fűtött 
terasz, családi események és céges rendezvények lebonyolítása 60 főig.

JOYCE’S IRISH PUB

A minőség és a mennyiség találkozása a nagyerdő szélén, a belváros közelében. 
Mert jót enni jó!

Akár egyedül jön, akár társasággal, a hirdetés felmutatásakor 
számlája végösszegéből egyszeri 10% kedvezményt adunk. 

Érvényes : 2015. október 30-ig, a’la carte étel és ital árainkból!

Szeretettel várja a JOYCE’S PUB csapata! 
Asztalfoglalás: 52/461—999

Debrecen, Laktanya u. 50., www.joyces.hu - facebook: Irish Joyce’s

 a Malomparkban

karácsonyi 
termékkörrel rendelkező  
partnereinket keressük!

Mesés
Karácsonyi

Vásár
Mesés

Karácsonyi
Vásár

 a Malomparkban

november 27-től!

Bel- és kültéri  
árusításra biztosítunk  

lehetőséget, installációt!

Jelentkezés a  
malompark@malompark.hu  

címen, október 30-ig!

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.

www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

MesésKarácsonyMesésKarácsony
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Hagyományos és nemzetközi konyha, ízletes és kiadós menü 970 forintért, 
kreatív szakácsok, figyelmes kiszolgálás, egyedi megoldású fedett, fűtött 
terasz, családi események és céges rendezvények lebonyolítása 60 főig.

JOYCE’S IRISH PUB

A minőség és a mennyiség találkozása a nagyerdő szélén, a belváros közelében. 
Mert jót enni jó!

Akár egyedül jön, akár társasággal, a hirdetés felmutatásakor 
számlája végösszegéből egyszeri 10% kedvezményt adunk. 

Érvényes : 2015. október 30-ig, a’la carte étel és ital árainkból!

Szeretettel várja a JOYCE’S PUB csapata! 
Asztalfoglalás: 52/461—999

Debrecen, Laktanya u. 50., www.joyces.hu - facebook: Irish Joyce’s

Shirley Valentine. A nagy sikerű előadás újra műsoron lesz októberben is

O Október 27., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliusz Könyv-
tárban.

O Október 27., kedd, 17 óra
Szatyor termelői udvar az Újkerti Közösségi 
Házban.

O Október 27., kedd, 17 óra
Maksai János festőművész A város, ahol 
élek című kiállításának megnyitója a 
Benedek Elek Könyvtárban

O Október 27., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban.

O Október 27., kedd, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. Bsz.

O Október 27., kedd, 19 óra
Csokonai Színház: Szerelmi bájital. Lendvay 
Márton-bérlet.

O Október 28., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O Október 28., szerda, 10 óra
Őszi kézműves játszóház óvodásoknak az Újker-
ti Közösségi Házban.

O Október 28., szerda, 14 óra
Személyes emlékek 1956-ról a Homokkerti 
Közösségi Házban.

O Október 28., szerda, 14 óra
„Kortalanul” idősek hónapja: Gondolatok 
halottak napja előtt. Családi történetek a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 28., szerda, 16.30
Pákozdy Ferenc-emlékműsor a Benedek 
Elek Fiókkönyvtárban.

O Október 28., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifjúsági Házban.

O Október 28., szerda, 17 óra
Matematikai modellek – a döntések ma-
tematikája. Tudományos előadás az Agóra 
Tudományos Élményközpontban.

O Október 28., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 
6 hónapostól 14 éves gyerekeknek a 
Méliusz Könyvtárban.

O Október 28., szerda, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. Bsz.
Csokonai Színház: Szerelmi bájital. Honthy 
Hanna-bérlet.

O Október 29., csütörtök 
Doboz-Színház a Vojtinában. A kiállítás a 
bábszínház Kép-író csapatának munkatársát, 
Ferenczi Viktóriát mutatja be dobozokon 
innen és túl.

O Október 29., csütörtök, 15 óra
Termelői udvar az Ifjúsági Házban.

O Október 29., csütörtök, 15 óra
A diabéteszes neuropátia gyógyítása és a 
láb ellenőrzése a Belvárosi Közösségi Házban.

O Október 29., csütörtök, 16 óra
Rózsa termesztése, dísznövények telepí-
tése. Ficzere Miklós kertészmérnök előadása a 
Csapókerti Közösségi Házban.

O Október 29., csütörtök, 16.30
Halottak napi hárfaének. Hajdúné Hőgye 
Zsófia és Illés László előadása a Benedek Elek 
Fiókkönyvtárban.

O Október 29., csütörtök, 16.30
Csillag. Murányi Zita verseskötetének 
bemutatója. Közreműködik Áfra János költő, 
irodalomtörténész a Méliusz Könyvtárban.

O Október 29., csütörtök, 16.30
Irodalmi Kávéház – Kortárs Kultúrkör az 
Újkerti Fiókkönyvtárban. 
Vendég: Kiss László író.



O Október 30., péntek, 15 óra
Magyar kultúra és művészeti szakkör 
japánoknak a Modemben.

O Október 30., péntek, 17 óra
Halloweeni szokások. A Méliusz Könyvtár 
nyelvi részlege és az Amerikai Kuckó közös 
rendezvénye a Méliusz Könyvtárban.

O Október 30., péntek, 16 óra
Szatyor termelői udvar a Csapókerti Közös-
ségi Házban.

O Október 30., péntek, 19 óra
Délibáb Klub a Belvárosi Közösségi Házban. 
Házigazda: Joób Árpád.

O Október 31., szombat
Halloween a Debreceni Állatkertben. Rejtel-
mes és különleges állatkerti szórakozás kicsik-
nek és nagyoknak.

O Október 31., szombat
Halloween-party az Ifjúsági Házban.
 
O Október 31.
Vezetett túra a darvak nyomában a Horto-
bágyi Nemzeti Park szervezésében.

O Október 31., szombat, 10.30
Kreatív tudomány: Halloween speciál. 
Játékos foglalkozássorozat az Agórában.

O Október 31., szombat, 14.30 és 15.30
Vízi aerobik az Élményfürdőben.

O Október 31., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Október 31., szombat, 18 óra
Jégdiszkó a Debreceni Jégcsarnokban.

O November 1., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: A Mindentvarró Tű. 

O November 2., hétfő, 9.30, 11 óra és 14.30
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O November 3., kedd, 9.30, 11 óra és 14.30
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O November 3., kedd, 10.30
Hangbújócska-zenebölcsi a Méliuszban.

O November 3., kedd, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban.

O November 3., kedd, 17 óra
A szimbólumok jelentéstartalmának 
átalakulása a történelem folyamán. Incze 
László előadása az Újkerti Fiókkönyvtárban.

O November 4., szerda, 17 óra
DVSE–Honvéd vízilabda-mérkőzés a Debrece-
ni Sportuszodában.

26 O koncert   O kiállítás   O rendezvény   O színház   O sport   O családi

Halloween: október utolsó napján különleges szórakozást ígér az állatkert,  
kicsiknek és nagyoknak egyaránt

O Október 29., csütörtök, 17 óra
Szatyor term. udvar a Homokkerti K. Házban.

O Október 29., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O Október 29., csütörtök, 19 óra
Horváth Árpád Stúdió: Shirley Valentine. Bsz.

O Október 29., csütörtök, 19 óra
Csokonai Színház: Csokonai-történetek 2. 
Csokonai-szalon-bérlet.

O Október 29., csütörtök, 19 óra
Csak ülünk és zenélünk. A Magna Cum 
Laude akusztikus-szimfonikus koncertje 
a Kölcsey Központban. Km. a Magyar Virtuózok 
Kamarazenekar, vezényel Werner Gábor.

O Október 30., csütörtök, 10 óra
Csipkeműhely a Tímárházban.

O November 4., szerda, 9.30
Ringató az Ifjúsági Házban.

O November 4., szerda, 9.30, 11 óra és 14.30
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska.

O November 4., szerda, 16 óra
Az ezeréves magyar–lengyel barátság. 
Detrich János előadása a Benedek Elek Fiók-
könyvtárban.

O November 4., szerda, 17 óra
Életreform Egyesületi Est az Ifjúsági Házban.

O November 4., szerda, 17 óra
The Kids Club – vidám angolnyelv-tanulás 6 
hónapostól 14 éves gyerekeknek a Méliuszban.

O November 5., csütörtök, 9.30, 11 óra és 14.30
Vojtina Bábszínház: Jancsi és Juliska. 

O November 5., csütörtök, 10 óra
Művészettel a teljes emberért. Konferen-
cia az Ifjúsági Házban.  
A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztráci-
óhoz kötött: info@ifihazdebrecen.hu 

O November 5., csütörtök, 16 óra
Gál András képzőművész tárlatvezetése 
az Újratervezés kiállításon, a 3. emeleti 
monokróm festményekhez kapcsolódóan, a 
Modemben.

O November 5., csütörtök, 16.30
John és Joe. Agota Kristof darabját bemutatja 
a Főnix Diákszínpad a Méliusz Könyvtárban.

O November 5., csütörtök, 18 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O November 6., péntek, 10 és 14 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O November 6., péntek, 18 óra
DVSC-TVP–Budaörs női kézilabda-mérkőzés a 
Hódos Imre Sportcsarnokban.

O November 7., szombat
KreDenc Kézműves Kirakat a Malompark-
ban. Egyedi, kézzel készített ajándékok vására a 
főépület emeletén.

O November 7., szombat
Egyháztáji vásár, a debreceni Széchenyi-kerti 
református templom udvarán.

O November 7., szombat 
A Múzeumok Őszi Fesztiválja programja a 
Debreceni Irodalom Házában. Mesterségek 
nyomában. Mit csinál a szobrász?

O November 7., szombat, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

O November 7., szombat, 17 óra
Szaunaszeánsz a Hotel Lyciumban.

O November 7., szombat, 18 óra
Jégdiszkó a Debreceni Jégcsarnokban.

O November 8., vasárnap, 9 óra
Sakkbajnokság az Ifjúsági Házban.

O November 8., vasárnap, 10 óra
Vojtina Bábszínház: Babusgató. 

O November 8., vasárnap, 17 óra
Szaunaprogramok az Aquaticum Termál-
fürdőben.

ELŐZETES:
O November 10., kedd, 19 óra
Mi lesz veled, Európa? Nógrádi György 
előadása a Kölcsey Központban.

O November 12., csütörtök, 20.15
Négy balett egy este: Carmen, Viscera, Egy 
faun délutánja, Pas de Deux (balett) a Kölcsey 
Központban.

O November 14., szombat, 19 óra
Salsa ritmo bál a Lovardában.

Incze Mózes festőművész kiállítása
– Hal Köz Galéria, október 17-éig

Függöny mögött
– Vojtina Bábszínház, 18-ig

Bélyegkiállítás
– Malompark, 21-éig

Várad kincsei Debrecenben
– Déri Múzeum, 25-éig

A Református Kollégium alkotó 
pedagógusainak kiállítása
– Tímárház, 30-áig

Őszi fények. B. Nagy Tibor Zoltán 
festőművész kiállítása
– VOKE Egyetértés Művelődési Központ, 

30-áig

Megyei őszi tárlat
– Belvárosi Galéria, 31-éig

Boján Imre riselő mester 
bemutatkozása
– Tímárház, 31-éig

Szekeres Erzsébet textilművész és 
Vertel Andrea keramikusművész
– Sesztina Galéria, 31-éig

MÉG LÁTHATÓ TÁRLATOK
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Palkó és a királykisasszony. Palotai 
Erzsébet és Subicz István tárlata 
október 15-től látható a Kölcseyben

Újcirkusz a Csokonaiban  
(Fotó: Gordon Eszter)

O NAGYERDEI VÍZTORONY. 
A város egyik új közösségi és kulturális 
színtere az elkövetkező hetekben is 
sokféle programot kínál. 

Október 9-én 19 órától a Jónás Vera 
Experiment lép fel. 

DebTech MeetUp: 12-én 18 órától a 
régió fiatal IT-vállalkozóinak találkozóját 
tartják. 

14-én 21 órától: Campus Party 
WarmUp.

A Debreceni Egyetemi Színjátszó 
Találkozót október 15 és 17 között 
rendezik meg. 

21-én 21 órától ismét Campus Party 
WarmUp.

24-én 20 órától Víztorony Club Night 
lesz. (Dj’k: Lionel & Andusk.) 

28-án pedig a gazdaságé lesz a 
főszerep: Smart City MeetUp 18 órától.
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FŐPÁLYAUDVAR

Debrecen Megyei Jogú Város (DMJV) Önkormányzata az Intermodális Közösségi 
Közlekedési Központ létrehozásának előkészítésére, tervezésére 843 280 000 Ft vissza 
nem térítendő, 100%-ban európai uniós támogatást nyert. A projekt célja a Debrecenben és az 
agglomerációban élő lakosok, valamint a városba látogatók közlekedési lehetőségeinek fejlesztése,  
a debreceni Nagyállomás és környezetének városépítészeti szempontokat is érvényesítő rendezése.

A tervpályázat eredményeként a debreceni új Főpályaudvart az Archiko Kft. és a Lengyel Építész Műterem Kft. 
tervezte. 

A Főpályaudvar a vasútállomás közvetlen környezetében alakul ki mintegy 5 hektárnyi területen. A tervek szerint 
egy helyen összpontosul mind a helyi- és helyközi autóbuszállomás, a vasútállomás, a villamos végállomás, ez 
megkönnyíti és meggyorsítja a Debrecenbe érkező, illetve a Debrecenből induló utasok közlekedését. 

A közösségi közlekedés egységesítésén túl a 4-es számú főút érintett szakaszát a térszint alá vezetik, két új 
körforgalmat és egy közel 390 db férőhelyes, háromszintes parkolóházat is építenek. A Főpályaudvar épület-
együttesében kereskedelmi, irodai és kiszolgáló funkciók is helyet kapnak. Az újonnan épülő két épületben bér-
irodák, kormányablak, diszpécser szolgálat, kereskedelmi és vendéglátóipari egységek is működnek majd. 
Mindezek mellett jelentős mértékű zöldterület létrehozását is tartalmazza a beruházás. 

A belső utasforgalmi területen jegypénztárak, információ, csomagmegőrzők, vizesblokkok, jegy- és egyéb automa-
ták találhatók majd. Épületen belül az egyes közlekedési egységek között mozgólépcsők könnyíti meg az utasok 
közlekedését.

A Főpályaudvar létrehozásával modern, hatékony, a különböző közlekedési módok közötti csatlakozást megteremtő 
központ valósul meg.

Kohéziós AlapFŐPÁLYAUDVAR ÉPÜL DEBRECENBEN
INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT 
LÉTREHOZÁSA DEBRECENBEN
(KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0002)
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Szabó Balázsnak mindig is 
szívügye volt a versmegzené-
sítés műfaja. Annak idején az 
első lemeze is Faludy-művek 
megzenésítése volt, de feldol-
gozott már Pilinszky-, Szemlér 
Ferenc-, Weöres Sándor-verse-
ket, és foglalkozott olyan kortárs 
szerzők műveivel is, mint Grecsó 
Krisztián. 

Életének meghatározó verse 
mégis Radnóti Miklós Bájoló című 
műve, amelynek dallá varázsolt 
változata végigkísérte pályáját.
Tulajdonképpen ez a dal hozta el 
számára az országos népszerű-
séget, és Balázs „cserébe” fiata-
lok ezreivel ismertette meg ezt a 
verset, amely így az őt megillető 
helyre került. Szabó Balázs rajon-
gása Radnóti versei iránt, termé-
szetesen, nem áll meg egyetlen 
műnél: alaposan beleásta magát 
a költő életművébe.

A versek közti bolyongás nyo-
mán végül egész estés előadás 

született, verssorok ültek dal-
lamokra és álltak össze dalcso-
korrá, amelyet október19-én 19 
órakor a debreceni közönségnek 
is átnyújt a Kölcsey Központban.

Csöndkabát 2.0 Őszi 
dzsessz
Izgalmasnak ígérkező őszi 
dzsesszkoncert-sorozatot 
indított a Sikk Klub. Bár 
elsősorban szerdánként és 
20 órai kezdettel lesznek 
koncertek, legközelebb 
mégis szombaton, október 
10-én 21 órától lesz buli 
náluk: Elvis Live – Ed Philips 
and the Memphis Patrol-
koncert és party címen fut 
a rendezvény ekkor.

Majd folytatódik a 
szerdai sorozat: október 
14-én  Jász András (sza-
xofon) és Pagonyi András 
(tangóharmónika) lép fel 
Druszák című produkció-
jával, 21-én a Hajdú Klára 
Quartet, 28-án pedig a 
Halper–Hendrix Experiment 
Quintet koncertezik Solti 
Jánossal a Sikk Klubban.

1. Hol hallgat rádiót? (több válasz is adható)
 a.) autóban  
 b.) otthon  
 c.) munkahelyen
 
2. Mikor szokott rádiót hallgatni? (több válasz is adható)
 a.) 6–10 óra között 
 b.) 10–14 óra között 
 c.) 14–18 óra között 
 d.) 18 óra után

3. Milyen zenéket hallgat szívesen a 95 MHz-en? (több válasz is adható) 
 a.) mai slágereket  b.) a 2000-es évek zenéit    
 c.) a 90-es évek zenéit d.) a 80-as évek zenéit 
 e.) régebbi zenéket           

4. Milyen típusú műsorokat kedvel? (több válasz is adható)
 a.) életmódmagazin  b.) zenei műsor 
 c.) sportműsor  d.) városi közéleti műsor              

(Folytatás a következő oldalon.)

A Debrecen Rádió FM95 hallga tói kíváncsiak arra, milyen híreket mondunk, milyen zenéket játszunk,  milyen 
műsorok mennek rádiónk ban. Mi pedig kíváncsiak vagyunk arra, Önök mit gondolnak a Debrecen Rádió FM95-
ről: mikor, hol hallgatják adásunkat, milyen zenéket kedvelnek stb. Kérjük, segítsék munkánkat azzal, hogy 
megosztják velünk a véleményüket!

Töltsék ki, majd vágják ki ezt a kétoldalas kérdőívet, és küldjék be postai úton címünkre: Debrecen Rádió 
FM95 szerkesztősége (4025 Debrecen, Petőfi tér 10.), vagy válaszolják meg a kérdéseket e-mailben  
(info@debrecenradiofm95.hu).

Fáradozásukat előre is köszönjük! Véleményüket várjuk akár név nélkül is, ám aki megadja nevét és elér-
hetőségét, az nyerhet: ezek között a hallgatóink között egy kétszemélyes wellnesshétvégét sorsolunk ki, 
melyet egy 4 csillagos magyarországi hotelben tölthetnek el!

Kíváncsiak vagyunk  
a véleményére!
Küldje be, és nyerjen!
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O ars poeticáK és imázsok. 
A nagy múltú, egyben fontos közmű-
velődési funkciót betöltő Debreceni 
Irodalmi Napok szervezői az idén a 
bevált formák megőrzése mellett a 
rendezvény koncepciójának és dinami-
kájának megújítására törekednek.  
A téma az irodalmi alkotók önértel-
mezésének és imázsteremtésének 
vizsgálata – a klasszikusoktól kiindulva 
a kortárs szerzőkig. 

Október 19. és 21. között az írók és 
költők arcélének, illetve a közönséggel 
való kapcsolatának tudatos formálása 
és önkéntelen alakítása kerül a közép-
pontba. Milyen a vonzó arcél? Milyen a 
hatékony public image? Milyen módon 
alakította nyilvános arculatát Petőfi 
és Arany, Baudelaire és Kafka, Ady és 
József Attila? Milyen arcélt igyekszik 
formálni Szécsi Noémi vagy Grecsó 
Krisztián? Boldogulhat-e egy kortárs 
szerző imázsépítés nélkül?

A rendezvényt kísérőrendezvények 
(Szabó Balázs és bandájának koncertje, 
Haumann Péter Platón-estje) és 
rendhagyó középiskolai irodalomórák 
színesítik.

Ősz a Hortobágyon
Szerencsés helyzetben vagyunk 
mi, debreceniek. Karnyújtásnyi ra 
tőlünk olyan szép tájak ta lál ha- 
tók, mint az ország első termé-
szetvédelmi területének nyilvá-
ní tott Nagyerdő, a népszerű ki-  
rándulóhely, az Erdőspuszták, és 
a világörökség részét képező Hor-
tobágy. A daruvonulás kétségkívül 
az őszi naplementék legvonzóbb 
természeti eseménye. A Horto-
bágyi Nemzeti Park jelképének 
választott közönséges vagy szür-
ke daru akár százezer egyede is 
megfordul ilyenkor a térségben. A 
madarak megközelítése nehézkes, 
megfigyelésükre azonban – szer-
vezett formában – több lehetőség 

nyílik az októberi hétvégéken. A 
szakvezetéses túrák csúcspontja 
a Darufesztivál: ezt idén október 
23. és 25. között rendezik. Ezzel 
egy időben, október 24-én, Szent 
Dömötör napján felelevenítik a 
behajtás népszokását, amikor a 
pásztorok behajtják állataikat a 
legelőkről a téli szálláshelyükre. 
A Kilenclyukú hídnál tartott látvá-
nyos felvonulást  hagyományőrző 
programok sora kíséri. 

bővebb információ: 
Tourinform-iroda, Piac u. 20.
Tel.: (52) 412-250
E-mail: debrecen@tourinform.hu
Honlap: www.iranydebrecen.hu 

5. Van kedvenc műsorvezetője a Debrecen Rádió FM95-ön?  
 a.) igen  b.) nem

Ha van, ki a kedvence?

.................................................................................................

Válaszadó adatai:   
Neme:                    a.) nő  b.) férfi

Életkor:    a.) 16–24 éves   b.) 25–34 éves   
  c.) 35–49 éves   d.) 50 év feletti

Iskolai végzettség:
 a.) 8 általános           b.) szakmunkásképző 
 c.) érettségi               d.) felsőfokú végzettség

Neve:

.................................................................................................  
        

E-mail címe vagy telefonszáma:

.................................................................................................

(Folytatás az előző oldalról)

Töltsék ki, majd vágják ki ezt a kétoldalas kérdőívet, és küldjék be postai úton címünkre: Debrecen Rádió FM95 
szerkesztősége (4025 Debrecen, Petőfi tér 10.), vagy válaszolják meg a kérdéseket e-mailben  
(info@debrecenradiofm95.hu).

Fáradozásukat előre is köszönjük! Véleményüket várjuk akár név nélkül is, ám aki megadja nevét és elér-
hetőségét, az nyerhet: ezek között a hallgatóink között egy kétszemélyes wellnesshétvégét sorsolunk ki, 
melyet egy 4 csillagos magyarországi hotelben tölthetnek el!
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HEGYIKRISTÁLY
ÁSVÁNY-ÉKSZER BOLT

Az Ország egyik legszélesebb áruválasztékával,  
barátságos árakkal rendelkező Ásványbolt Debrecenben  

a Piac u. 43. sz. alatt az udvarban. 

	 	 	 w ásványok

w marokkövek  w drágakövek

w ásvány ékszerek w drágakő ékszerek

w egyedi ékszerek	 w ezüst foglalatú ékszerek

Nyitva: hétköznap: 9–18 óráig, szombaton:  9–13 óráig

Telefon: (06-30) 205-7358

www.asvany-ekszer.hu



Műtét vérzés nélkül!
A lakosság 99%-a olyan kinövést hordoz a testén 
évtizedeken át, melyet nyom és kockázat nélkül pár 
perc alatt el lehet távolítani.

A Lézer Magánrendelőben  alkalmazott lézeres 
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott 

óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az el-
változás területén dolgozik

– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, 

mert miközben a lézer a szöveteket szétválaszt-
ja, elzárja a vérereket 

– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, 
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 
műtéti terület 

– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lé-
zerfény érintkezik a sebbel.

Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt kö-
röm, úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a 
talpon levő szemölcsök, vagy bármely testtájon 
levő számos elváltozás.

A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére 
előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

Veszélyes anyajegyek!

A Lézer Magánrendelő 2013-
ban elnyerte „Az év támogatója” 
díjat a Magyar Vöröskereszttől.

Az életet veszélyeztető rosszindulatú bőrdagana-
tok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyek-
ből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos 
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető 
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek 
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító 
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt 
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elér-
hető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,  
a világ legfejlettebb országaiban már működő,  
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző beren-
dezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelen-
tős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva 
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlan-
nak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.  
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele! 

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu
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Még több film, még több moziműsor,
ajánlók és kritikák a Dehir.hu hírportálon!

O Kertész Mihály-tereM
október 8–14. 15.30  Transylvania 2.
 (10-én és 11-én 13.30-tól is)
október 8–14. 17.45  Kötéltánc 
 (8-án nincs)
október 15–21. 15.45  Fúsi
október 15–21. 17.30  Kötéltánc 
 (17-én és 18-án 13.30-tól is)
október 15–21. 17.30  Mentőexpedíció
október 22–28. 15.45  Transylvania 2. 
 (24-én és 25-én 14-től is)
október 22–28. 17.45  Vissza a jövőbe
október 22–28. 20 óra  Pán 
 (24-én és 25-én 13.30-tól is)
október 29.–november 4. 15.45  Transylvania 2.
 (31-én nincs, 1-jén 13.45-től is)
október 29.–november 4. 17.45  Libabőr
október 29.–november 4. 19.45  Pán

O soós iMre-tereM
október 8–14. 15.45  Legenda
október 8–14. 18.15  Transylvania 2.
október 8–14. 20.15  Kötéltánc 
 (10-én és 11-én 13.15-től is)
október 15–21. 16.30, 18.30  Transylvania 2.
(17-én és 18-án 14.15-től is)
október 15–21. 20.30  Vissza a jövőbe
október 22–28. 16 óra  Saul fia
október 22–28. 18 óra  Pán
október 22–28. 20.30  Az utolsó boszorkányvadász
október 29.–november 4. 15.30  Libabőr 
 (31-én és 1-jén 13.30-tól is)
október 29.–november 4. 17.30  Az utolsó

boszorkányvadász
október 29.–november 4. 20 óra  Veszettek

O deésy alFréd-tereM
október 12–14. 15.15  Dübörög a szív
október 12–14. 17.15  Saul fia
október 12–14. 19.30  Volt egyszer egy vadnyugat
október 15–21. 15.30, 20.15  Bíborhegy
október 15–21. 17.45  Legenda
október 22–28. 15.30  Kötéltánc
október 22–28. 18 óra  Legenda
október 22–28. 20.15  Bíborhegy
október 29.–november 4. 15.30  Bíborhegy
október 29.–november 4. 18 óra  Macbeth
október 29.–november 4. 20.15  Sicario – A bérgyilkos

Mentőexpedíció

A horror mexikói nagymesteréért nem  mindennapi 
stílusa és látásmódja miatt rajong a közönség. 
Guillermo Del Torót elsősorban A Faun labirintusa 
és a Hellboy kapcsán emlegetjük. Új filmjében is egy 
hátborzongató történetet mesél el. Családi tragé di-
á ját követően az írónő a gyerekkori barátja iránt ér-
zett szerelem és egy rejtélyes idegen csábítása közt 
hányódik. Végül – múltja szellemei elől menekülve 
– kiköt egy házban, amely vérzik és emlékezik.

Úgy tűnik, október a horror hónapja. Zach (Dylan 
Minette) új városba költözik. Kiderül, hogy a szom-
szédjuk a Libabőr-sorozat szerzője (Jack Black). A srác 
összebarátkozik az író lányával (Odeya Rush), és a se-
gítségével beszökik a mester dolgozószobájába. Nem 
is sejti, hogy Stine hátborzongató fantáziáról árulkodó 
könyvei nagyon is valóságosak – és a srác véletlenül 
szabadon ereszti az irodalomba száműzött rémeket.

Ridley Scott filmje a Marson játszódik, ahol óriási 
homokvihar készül. A NASA űrhajósai elhagyják a 
bolygót: még halott társuk testét sincs már idejük 
megkeresni. Aki nem is halt meg. Csak a rádió rom-
lott el Mark Watney (Matt Damon) szkafanderében. 
A mérnök-botanikus a túlélése érdekében gépeket 
szerkeszt,  élelmiszert termel, vizet gyárt. S négy 
évet vár a mentőexpedícióra, és 3200 kilométert 
utazik az ellenséges bolygón, hogy fogadhassa őket.

bíborhegy

libabőr



Műtét vérzés nélkül!
A lakosság 99%-a olyan kinövést hordoz a testén 
évtizedeken át, melyet nyom és kockázat nélkül pár 
perc alatt el lehet távolítani.

A Lézer Magánrendelőben  alkalmazott lézeres 
beavatkozás előnyei:
– nem kell a hagyományos műtéteknél megszokott 

óriási sebet készíteni, hiszen a lézer csak az el-
változás területén dolgozik

– szükségtelen varratot behelyezni  
– még vérzéssel sem találkozunk a műtét során, 

mert miközben a lézer a szöveteket szétválaszt-
ja, elzárja a vérereket 

– nem kell a sebszétnyílás veszélyével számolni, 
mivel nincs metszett seb, így szebben gyógyul a 
műtéti terület 

– kisebb a fertőzés valószínűsége, mert csak a lé-
zerfény érintkezik a sebbel.

Az új lézeres eljárással gyógyítható a benőtt kö-
röm, úgy, mint az időskori barna foltok a bőrön, a 
talpon levő szemölcsök, vagy bármely testtájon 
levő számos elváltozás.

A Lézer Magánrendelő sebészeti szakrendelésére 
előjegyzés kérhető a (52) 321-798 számon.

Veszélyes anyajegyek!

A Lézer Magánrendelő 2013-
ban elnyerte „Az év támogatója” 
díjat a Magyar Vöröskereszttől.

Az életet veszélyeztető rosszindulatú bőrdagana-
tok legtöbbször a bőrünkön található anyajegyek-
ből alakulnak ki. Ezért az anyajegyek időszakos 
ellenőrzésével jelentős mértékben csökkenthető 
a bőrrák előfordulásának veszélye. Az anyajegyek 
állapotának felmérésére eddig csak kézi nagyító 
(dermatoscop) használatával, szabad szemmel volt 
lehetőség. Ma már Kelet-Magyarországon is elér-
hető az Egyesült Államokban szabadalmaztatott,  
a világ legfejlettebb országaiban már működő,  
komplett anyajegy-megfigyelő, ill. -elemző beren-
dezés, a Digitális Video-Dermatoscop, mely jelen-
tős segítséget nyújt az orvosoknak, megnyugtatva 
a bőrük egészségéért aggódókat. Egy ártalmatlan-
nak tűnő anyajegy is veszélyeztetheti az életünket.  
Most már a kezünkben van a megoldás, éljünk vele! 

Bejelentkezés a vizsgálatra:
Lézer Magánrendelő
Debrecen, Mester u. 3–5.
Tel: (52) 321-798
www.lezermaganrendelo.hu

KŐZETRÉ-
TEGEK FEL-
TÁRÁSÁRA
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Megfejtéseiket október 20-áig várjuk 
a rejtveny@debrecenikorzo.hu címre,  

illetve a DTV címére.

A helyes megfejtést beküldők között a 
Debrecen Televízió filmjéből, a  

virágkarnevál, 2015 című alkotásból 
sorsolunk ki két dvd-t.  

Ezeket szerkesztőségünkben vehetik át.

Az előző rejtvényünkre helyes meg-
fejtését beküldő szerencsés olvasóink:

Hajdu András Attila (Péterfia u.) 
Nagy Ilona (Kassai út)



Kétéves a Debrecen ráDió FM95!
ÜnnepeljÜk egyÜtt ezt a szÜletésnapot!

Debreceni Ősz
KoncerteK, tárlatoK, előadásoK

a Magyar Faust
ÖrdÖngÖs debreceni hős a csoKonai színházban

2015.
oKt. 9. –
nov. 6.

debreceni Korzó
Információs kiadvány
2015. október 9. –
november 6.

 Lapigazgató: széles tamás
 Kiadó: debrecen városi televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 

 Főszerkesztő: szénási Miklós 
 Szerkesztőség: Debrecen Városi Televízió Kft. 
  4025 Debrecen, Petőfi tér 10. 
 Telefon: (52) 525-100 
 E-mail: programok@debrecenikorzo.hu 

 Előkészítés, grafika: Kocsis istván
 Lapterv:  Petromán László 
 Nyomda: alföldi nyomda zrt.  
  Debrecen, Böszörményi út 6. 
 Vezérigazgató: György Géza 

 Megjelenik: 30 ezer példányban  
  Debrecen területén 
 Terjeszti: lapcenter Kft.

A kiadványban megjelenő hirdetések tartalmáért  
a felelősséget a hirdető vállalja. Az általunk készített 
egyedi grafikai megoldások utánközlése engedélyünk 
nélkül tilos.

Fotó: Kovács Tibor

Impresszum

O a Magyar Faust. Ősbemutatóval indult az idei 
szezon a Csokonai Színházban. Orbán János Dénes 
darabjának hőse az ördöngös debreceni tudós, a  
18. században élt Hatvani István professzor. A kísérleti 
oktatás egyik hazai úttörőjének személye körül már 
röviddel halála után anekdoták és ironikus történetek 
keringtek, ezek újra megelevenednek A magyar 
Faustban, melyet Árkosi Árpád vitt színre.

O találkozás. Szekeres Erzsébet 
képző- és textilművész alkotásai a 
népi kultúra gazdag talajából sar-
jadtak. Vertel Andrea keramikusmű-
vész egyedileg mintázott figurális 
kerámiáin groteszk derűvel, szere-
tettel jeleníti meg, milyen az ember, 
hogyan viszonyul önmagához, a 
világhoz. Ezek a nagyszerű alkotók 
több évtizedes munkásságuk alatt 
sem találkoztak egymással. Eddig. Ám Debrecenben 
mégis összejöttek: Találkozás című kiállításuk októ-
ber 31-éig látható a Sesztina Galériában.
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O életed Minősége. E címen rendezik meg  
október 17-én, 14 és 19 óra között a TEDxNagyerdő 
programját. A Vojtina Bábszínházban 15 előadó 
gondolatébresztő és szórakoztató előadását te-
kinthetik meg az érdeklődők. A TEDx programnak a 
nézők is aktív alkotói, így garantált a közös élmény. 
Bővebben a témáról ill. arról, mi is a TED, itt lehet 
olvasni: www.tedxnagyerdo.com
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Regionális bélyegkiállítás 

Malompark Bevásárlóközpont
Debrecen, Füredi út 27.

www.malompark.hu
www.facebook.com/malompark.bevasarlokozpont

90 ÉVES A SZERVEZETT  
BÉLYEGGYŰJTÉS DEBRECENBEN!

Jubileumi kiállítás

Malompark Főépület, emelet 
MEgnyitó: 2015. október 9. 16:00

A kiállítások megtekinthetőek: 2015. október 9-21.

Havrics Galéria
Őszi Kiállítása

október 22-november 12.  
Malompark, főépület, emelet


